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Sobre a Shell

Introdução do Executivo Principal

QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS

Bem-vindo ao Relatório de Sustentabilidade Shell, que descreve o que fizemos em 2006
com o objetivo de contribuir para o enfrentamento do desafio energético global.

Somos um grupo global de companhias de energia
e petroquímicas que opera em mais de 130 países e
emprega cerca de 108.000 pessoas.
Nossos negócios se dividem em:
UPSTREAM

Nossos dois negócios do setor de upstream,
Exploração e Produção (Exploration & Production)
e Gás & Geração de Energia (Gas & Power):
• Procuram e produzem petróleo e gás natural.
• Liquefazem e transportam o gás natural.
• Comercializam e negociam com gás natural e
eletricidade.
• Convertem gás natural em combustíveis de
transporte mais limpos e outros produtos.
• Desenvolvem oportunidades de negócios para
nossa tecnologia de gaseificação do carvão.
DOWNSTREAM

Nossos dois negócios do setor de downstream,
Derivados de Petróleo (Oil Products) e Produtos
Químicos (Chemicals):
• Refinam o óleo cru para produzir uma série de
combustíveis, lubrificantes e insumos químicos.
• Negociam e transportam óleo cru e produtos
refinados em todo o mundo.
• Fornecem e distribuem gasolina, óleo diesel e
outros produtos refinados por intermédio de uma
rede de instalações de armazenamento, oleodutos
e caminhões-tanque.
• Comercializam gasolina, óleo diesel e outros
combustíveis e lubrificantes para uso doméstico,
industrial e no setor dos transportes.
• Misturam, distribuem e comercializam
biocombustíveis de transporte.
• Produzem e vendem petroquímicos a clientes
industriais globais.
RENEWABLES, HYDROGEN AND CO2
(RENOVÁVEIS, HIDROGÊNIO E CO2)

• Desenvolve negócios baseados em fontes
renováveis de energia, inclusive energia eólica
e solar.
• Desenvolve oportunidades de negócios em
tecnologia do hidrogênio.
• Coordena pesquisas para mitigar as emissões de
dióxido de carbono (CO2), inclusive captação e
armazenamento do CO2.

Como explica o Relatório, este desafio tem três partes: proporcionar a quantidade maciça de energia
adicional necessária para alimentar o desenvolvimento e reduzir a pobreza, manter os suprimentos de
energia protegidos contra interrupções e destruição e fazê-lo de forma social e ambientalmente
responsável. Ajudar a enfrentar este desafio, continuando ao mesmo tempo a proporcionar retornos
financeiros competitivos, é o que constitui o cerne do compromisso que assumimos em 1997 no sentido
de contribuir para o desenvolvimento sustentável.
Desempenho e crescimento foram nossas prioridades em 2006. Tivemos um desempenho financeiro e
operacional forte, obtendo rendimentos superiores a US$26 bilhões e acrescentando cerca de dois
bilhões de barris a nossas reservas comprovadas de petróleo, gás e recursos minerais. A maior parte desses
lucros está sendo reinvestida em nosso negócio, sendo usada no desenvolvimento de novos projetos
destinados a satisfazer futuras necessidades energéticas e melhorar a segurança e o desempenho ambiental
em nossas instalações, bem como no desenvolvimento de novas tecnologias energéticas. Por exemplo, no
ano passado aumentamos em 50% nossos gastos com pesquisa e desenvolvimento.
O ano passado demonstrou, mais uma vez, a importância de um bom desempenho ambiental e social
para o sucesso comercial do nosso negócio. Um bom desempenho deve começar com a segurança pessoal
e dos processos. A ausência de uma sólida cultura de segurança significaria a erosão de todos os outros
aspectos da nossa cultura.
Lidar com as preocupações sobre mudança climática também é tarefa de importância vital. Declarei
repetidas vezes que para nós o debate a respeito do impacto do CO2 sobre o clima está encerrado. Estou
muito satisfeito com a maneira pela qual nosso pessoal está respondendo a minha chamada para que
busquemos formas de mitigar o impacto do CO2 dos combustíveis fósseis. Nosso foco se concentra
naquilo que podemos fazer para reduzir as emissões de CO2. Estamos decididos a encontrar maneiras
melhores e mais baratas de captar e armazenar o CO2.
Em 2006, graças a esforços abrangentes no sentido de solucionar questões locais e restabelecer nossa
confiança, tivemos condições de retomar a construção do nosso projeto de gás da Irlanda (página 26).
Na Rússia um acordo de parceria com a Gazprom ajudou a abrir caminho para a conclusão da
construção do projeto Sakhalin II e para que a joint venture pudesse cumprir seus compromissos
ambientais e sociais (página 34). Na Nigéria suspendemos perto de metade da nossa produção na região
do Delta devido à situação de insegurança que nos impossibilitou de proteger o pessoal e os contratados
que trabalhavam no local (página 32).
Prosseguimos na padronização do nosso enfoque de gerenciamento de impactos sociais e ambientais e
procuramos aprender mais com os sucessos e fracassos que tivemos. Adotamos, por exemplo, nosso
primeiro Código de Conduta global (página 21) e intensificamos o foco sobre desenvolvimento
sustentável nos estágios iniciais dos novos projetos do setor de upstream. Nossa Academia de Projetos,
estabelecida em 2005 com o objetivo de fortalecer as habilidades de nossos Gerentes de Projeto, está
fazendo bons progressos. Todas as nossas instalações de grande porte vizinhas a comunidades estão
fazendo uso de planos padronizados de performance social.
O Relatório de Sustentabilidade deste ano inclui um eloqüente apelo no sentido da ação por parte dos
governos. A razão disso, como discuto na entrevista da página 4, é o fato de que as principais
companhias e os consumidores conscientizados em relação ao meio ambiente não podem enfrentar
sozinhos o desafio energético. É essencial que os governos estabeleçam um arcabouço para incentivar os
maciços investimentos necessários em novos projetos energéticos, em tecnologias mais limpas e na
conservação.
Este Relatório foi profundamente beneficiado pelo escrutínio e a orientação do nosso Comitê de Revisão
Externa (páginas 38-39). Como acontece em qualquer diálogo, nem sempre haverá acordo sobre todos
os aspectos mas as mudanças significativas que fizemos em função do feedback do comitê fortaleceram
nosso relatório.
Espero que este relatório, bem como as informações adicionais que se encontram no website, ajudem
você a formar sua própria opinião sobre como estamos cumprindo nosso compromisso de satisfazer as
necessidades energéticas do mundo de maneiras ambiental e socialmente responsáveis.

Jeroen van der Veer
EXECUTIVO PRINCIPAL
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A Shell e o desafio
energético

Cem anos de
energia

O desafio energético com que o mundo se defronta é monumental.
No momento em que a Shell comemora seu 100º aniversário,
fazemos uma retrospectiva para ver o que o século passado pode nos
ensinar sobre a satisfação das crescentes necessidades energéticas do
século atual.

Mais energia para o desenvolvimento
Em primeiro lugar, o desenvolvimento econômico
e social requer suprimentos cada vez maiores de
energia moderna. O século passado demonstrou
que as sociedades precisam de muito mais energia
moderna para fazerem a transição que as libertará
do estado de pobreza. Quando as populações
crescem e os padrões de vida se elevam, pode-se
esperar que a demanda de energia moderna
também cresça. A riqueza global é agora mais de
30 vezes maior do que era em 1907, quando a
Shell foi constituída, e desde então a população
mundial quadruplicou. O resultado é que hoje a
demanda global de energia é dez vezes maior, uma
tendência que tem probabilidade de continuar. De
acordo com nossos cenários e a Agência
Internacional de Energia (AIE), é possível que o
consumo de energia seja mais que o dobro em
2050, dado o crescimento da população mundial
em mais 50% e o prosseguimento da
industrialização da China e da Índia.

No correr de um século de fornecimento da
energia necessária para o crescimento econômico,
aprendemos algumas lições úteis para o
enfrentamento do atual desafio energético.

Segurança energética
Em segundo lugar, a energia é estratégica e os
governos vão agir no sentido de garantir os
suprimentos. Desde o primeiro caso de
nacionalização no setor, ocorrido no México em
1938, até os embargos petrolíferos da década de
1970, a política tem feito intervenções com
regularidade nos mercados de energia. A segurança
energética no século passado dependeu da garantia,
pelos países consumidores, de uma série de opções
de suprimento de energia a fim de evitar uma
dependência excessiva em relação a uma
determinada região ou fonte. Não é provável que a
importância estratégica da energia diminua, dado a

Você sabia?
• A Shell produz aproximadamente
2,5% do petróleo mundial e 3% do
gás natural mundial.
• Detemos a maior parcela de
capacidade de Gás Natural Liquefeito
(GNL) de todas as companhias
petrolíferas internacionais. A produção
gerada por essa capacidade
proporciona GNL suficiente para gerar
eletricidade para mais de 31 milhões
de lares.
• A cada quatro segundos uma
aeronave é abastecida com
combustível da Shell Aviation.
• Temos a maior rede de varejo do
mundo (45.000 postos de serviço)
que reabastecem 200 veículos
por segundo.
• Somos um dos maiores distribuidores
de biocombustíveis de transporte.
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O mundo em 2050:

9 bilhões de pessoas
grande quantidade adicional necessária e o fato de
que o que resta de petróleo "fácil" no mundo está
cada vez mais concentrado em uns poucos países.
Energia mais limpa
Em terceiro lugar, a energia está ficando cada vez
mais limpa. As expectativas das sociedades se
elevam à medida que elas enriquecem. Novos
desafios ambientais vêm à tona. Os governos
respondem com novas diretrizes e as companhias
energéticas inovadoras desenvolvem novas
tecnologias e melhores maneiras de trabalhar. No
século passado o automóvel (a "carruagem sem
cavalos") solucionou o problema do estrume nas
cidades congestionadas. A eletricidade eliminou as
velas e lâmpadas a gás fumarentas e perigosas. Nas
décadas de 1970 e 1980 as leis sobre ar limpo
motivaram soluções técnicas para a chuva ácida e o
smog, que é a mistura de nevoeiro e fumaça. As
tecnologias de carvão mais limpo, motores e
combustíveis de transporte mais limpos e, mais
tarde, a rápida disseminação do uso de gás natural
acarretaram melhoras notáveis na qualidade do ar
do mundo desenvolvido. Hoje os novos veículos
emitem acima de 90% a menos de poluição local
do que emitiam há 30 anos. É provável que as
atuais cidades poluídas do mundo em
desenvolvimento venham a se tornar muito mais
limpas à medida que essas sociedades se tornarem
mais prósperas e adquirirem condições de arcar
com o custo de fábricas, veículos e combustíveis
modernos.
A mudança climática é o desafio mais recente e o
maior já surgido. Vai requerer ação em muitas
frentes, desde melhorias em eficiência energética e
um maior uso de energia renovável até captação e
armazenamento em larga escala do CO2 oriundo
de combustíveis fósseis, além da redução do ritmo
do desflorestamento. O mais provável é que, mais
uma vez, a mudança decorra da combinação de
políticas governamentais e nova tecnologia,
desenvolvida e implementada pelas companhias.
Combustíveis fósseis e alternativas
Finalmente, o século passado mostrou que somente
as fontes energéticas que combinam alta qualidade,
conveniência e viabilidade em termos de custo irão
disseminar-se. A alta densidade energética e a
disponibilidade em larga escala dos combustíveis
fósseis tornam esses combustíveis difíceis de serem
superados. Eles ainda satisfazem cerca de 80% das
necessidades energéticas totais, parcela que pouco
se alterou durante a maior parte do século passado.
As fontes hídrica e nuclear cobrem a quase
totalidade da parcela restante. Até o momento a
viabilidade em termos de custo tem sido o
principal problema das fontes renováveis, como a
eólica, a solar e os biocombustíveis, que
atualmente suprem apenas 1% das necessidades
energéticas.
À medida que a demanda de energia e as
preocupações ambientais continuam a aumentar,
tanto os cenários da Shell quanto a AIE prevêem
que as fontes renováveis crescerão rapidamente a
partir da base reduzida de hoje em dia. Sua parcela
no 'mix' energético total também deverá aumentar.
Mas o uso dos combustíveis fósseis igualmente
precisará aumentar, porque o mundo vai requerer
muita energia adicional. Prevemos que os
combustíveis fósseis continuarão a proporcionar a

maior parte da energia mundial durante muitas
décadas ainda.
Existem mais de 100 anos de reservas de carvão.
Acreditamos que ainda exista bastante petróleo e
gás a serem desenvolvidos, embora os novos
suprimentos se encontrem em locais cada vez mais
remotos e difíceis. A experiência do século passado
sugere que os avanços tecnológicos e o
investimento continuarão a tornar econômico o
desenvolvimento desses recursos e a possibilitar
mais produção a partir de fontes não
convencionais, como as areias petrolíferas.
Nossa contribuição
Há cem anos provemos tecnologia, investimento e
habilidades para satisfazer as mutáveis necessidades
energéticas da sociedade. Agora estamos investindo
mais, dedicando a maior parte dos nossos lucros à
procura, produção e refino de petróleo e gás
natural. Nossos níveis de investimento são mais de
duas vezes superiores aos de 2000, tendo atingido
US$25 bilhões em 2006. Técnicas avançadas nos
ajudam a extrair mais petróleo de depósitos
existentes e a tornar econômico o desenvolvimento
de campos menores ou mais difíceis. O
desenvolvimento de novas fontes em águas ultra
profundas e em areias petrolíferas (página 14) e o
aumento da produção do gás natural liquefeito
(GNL) (página 9) estão contribuindo para a
diversificação dos suprimentos de petróleo e gás
natural.
Estamos desenvolvendo substitutos para o petróleo
nos setores de transportes e geração de energia
elétrica. Nossa tecnologia patenteada de conversão
do gás em líquidos (Gas to Liquids - GTL)
transforma gás natural em combustíveis de
transporte de queima mais limpa, o que multiplica
as alternativas de suprimento (página 9). A Shell
Hydrogen operou cinco estações demonstradoras
de reabastecimento em 2006. A Shell Renewables
está investindo nas fontes solar e eólica, e somos
um dos maiores distribuidores mundiais de
biocombustíveis (página 15).
O gerenciamento dos impactos da produção e uso
de combustíveis fósseis continua merecendo alta
prioridade. Os avançados combustíveis de
transporte da Shell, com baixo teor de enxofre,
estão contribuindo para reduzir a poluição
atmosférica local e aumentar a eficiência de
combustível dos veículos. Nossa tecnologia de
gaseificação está ajudando a reduzir as emissões
geradas pelo uso do carvão, enquanto nosso
negócio de Exploração e Produção está investindo
com o propósito de pôr fim à queima contínua e
reduzir as emissões de gases de efeito estufa
(GHG) de nossas operações (página 16).
Shell Trading tornou-se líder no comércio do
carbono e estamos desenvolvendo e demonstrando
tecnologias de captação e armazenamento de CO2
(página 20).

Conteúdo adicional na web:
• A história dos primeiros 100 anos da Shell
• Nossos Cenários Energéticos de longo prazo

a mais que os
6,5 bilhões de hoje.
A população mundial em 1907 era
inferior a 1,7 bilhão
2,5 bilhões

4 a 5 vezes mais
prósperas
do que hoje, com a maior parte da
riqueza adicional proveniente de países
em desenvolvimento em processo
acelerado de industrialização.

O dobro da energia

Usando duas vezes mais energia do que
hoje e quase 25 vezes mais do que em
1907, quando a Shell foi constituída.

Duas vezes
mais eficiente
Usando metade da energia que
usa agora para produzir cada dólar
de riqueza.

6 a 10 vezes
mais energia
proveniente de fontes renováveis -

eólica, solar, hídrica e
biocombustíveis - do que hoje.

Enfrentando o desafio
energético
Por intermédio do nosso pessoal, nosso
investimento e nossa tecnologia, estamos:
• Acelerando os esforços no sentido de
encontrar e desenvolver mais petróleo e
gás natural.
• Ajudando a manter uma grande
variedade de fontes de petróleo e gás
natural de diversas regiões.
• Desenvolvendo substitutos para o
petróleo no setor dos transportes.
• Desenvolvendo fontes alternativas de
eletricidade.
• Encontrando novas maneiras de lidar
com os impactos ambientais da
produção e uso de combustíveis fósseis.

www.shell.com/energychallenge
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Sustentabilidade e nossa estratégia comercial
Jeroen van der Veer e Aron Cramer,
Presidente e CEO da Business for Social
Responsability (Negócios pela
Responsabilidade Social), discutem a
estratégia comercial da Shell e seu papel na
contribuição para o desenvolvimento
sustentável em um mundo em
rápida transformação.

Como você vê o futuro da Shell - como
companhia petrolífera, companhia
energética ou companhia de energia
sustentável?
Somos uma companhia de hidrocarbonetos, o que
inclui petroquímicos e tecnologia de carvão limpo.
Estamos também tentando fazer deslanchar pelo
menos uma tecnologia de energia alternativa.
Espero que continuemos a ser exatamente isso,
pelo menos durante as próximas décadas. Como o
desenvolvimento requer tanta energia adicional,
especialmente na China e na Índia, estou
convencido de que existe um futuro
financeiramente sustentável para uma companhia
de hidrocarbonetos responsável. E responsável quer
dizer também ser uma companhia líder na
mitigação do CO2. Nossa estratégia é adequada ao
que somos - mais investimento no upstream, na
produção de petróleo e gás, e aumento da
lucratividade das nossas atividades de downstream,
de refino e marketing.
Isto sugere que você ainda acredita que dá
tempo de evitar uma crise climática.
É evidente que a sociedade precisará fazer grandes
reduções globais das emissões dos gases de efeito
estufa. Quão grandes? Os cientistas e os governos
são os mais bem posicionados para decidir. Os
cientistas determinam as conseqüências climáticas
dos diversos níveis de CO2 e em seguida cabe aos
governos determinar qual é o nível aceitável e
propor as políticas necessárias para alcançá-lo.
Como líderes corporativos nós incentivamos a ação
e nos baseamos naquilo que sabemos sobre energia
para fazer recomendações aos governos. Investimos
em tecnologias e projetos destinados a
proporcionar tanto a energia adicional quanto as
soluções integradas de CO2 de que as sociedades
precisam. Com nossa experiência e expertise, vejo
uma oportunidade comercial concreta para a Shell
na descoberta de soluções inovadoras para as
emissões de CO2 dos combustíveis fósseis. O
armazenamento subterrâneo do CO2 ou seu uso na
extração de mais petróleo de campos existentes são
dois exemplos. Estou otimista quanto a isso.
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Mas se vão acontecer grandes reduções de
carbono, então por que transferir
investimento para os tipos de petróleo com
maior teor de CO2 - xisto e areias
petrolíferas? Como é que isso pode ser
sustentável, seja em termos financeiros ou
ambientais?
Os governos especificam seu 'mix' energético por
intermédio de royalties, patamares fiscais e
concessão de autorizações. Eles decidem, por
exemplo, se as areias petrolíferas serão
desenvolvidas para atender a preocupações de
segurança energética. Decidem também o grau
necessário de mitigação de CO2. Nossa
responsabilidade é mostrar quanto CO2 é emitido,
desenvolver soluções de tecnologia e indicar quais
são as diretrizes ou incentivos financeiros
necessários para incentivar sua adoção. Uma vez
tomada a decisão pelo governo, nossa
responsabilidade é ser um dos operadores dessa
fonte de energia com menor índice de CO2, como
acontece com a Shell Canadá no caso do Projeto
das Areias Petrolíferas de Athabasca.
A nacionalização de recursos retornou com
força total no ano passado. Afetou vocês em
Sakhalin e em outros lugares. Vocês ainda
têm condições de levar a cabo a estratégia
nesse ambiente?
Quando os preços da energia estão altos, certos
governos produtores tendem a ajustar seus royalties
e impostos. Os grandes países consumidores
procuram garantir suprimentos no exterior e fazem
lances mais altos. Os custos aumentam, a vida fica
mais difícil. Mas em tais circunstâncias você
precisa ser mais inteligente, e um bom ouvinte.
Você precisa permanecer na dianteira graças a
melhor tecnologia e melhor gerenciamento de
projetos, bem como apoio às prioridades dos
governos parceiros.
Nós já trabalhamos com companhias petrolíferas
nacionais segundo o que chamo de "sistema de
amigo", em que cada um se beneficia dos pontos
fortes do outro. É o que fazemos, por exemplo,
com a Saudi Aramco e com parceiros em Omã e
na China.

A vida ficou obviamente mais difícil no
projeto Sakhalin no ano passado. A joint
venture ainda pode cumprir as promessas
sociais e ambientais que fez, a despeito de
todas as mudanças que ocorreram lá?
Acho que pode. Após algumas negociações difíceis,
encontramos um meio de fazer com que o
Sakhalin desse certo para todos os envolvidos.
Nosso parceiro russo, a Gazprom, compreende que
o projeto não se refere apenas a oleodutos e aço,
mas requer também tecnologia avançada, um
gerenciamento de projeto excepcional e um
enfoque de primeira linha das questões ambientais
e sociais. O fato de que, nos termos do acordo, a
Shell continua a prestar orientação técnica e de que
o orçamento de desenvolvimento revisto foi
basicamente aceito por todos, indica que a resposta
é afirmativa. É evidente que o projeto também se
beneficiará com a presença a longo prazo de um
parceiro russo forte.

“

Acho que, em geral, as pessoas realmente
subestimam o que estamos fazendo em
Sakhalin. A entrega de um projeto desta
magnitude é como construir uma cidade a
partir da estaca zero. Dentro de uns poucos
anos ele será considerado um projeto
integrado espetacular, que respeitou o meio
ambiente e contribuiu para o
rejuvenescimento da ilha.

”

As pessoas se preocupam com a 'maldição
do petróleo' - a idéia de que as receitas
da produção energética não beneficiam
a população local. Isso é problema para
a Shell?
Como demonstra a Nigéria, se as pessoas que
vivem nas áreas de produção energética pensam
que seus filhos não terão uma vida melhor que a
delas, você está com problemas sérios. Como
companhia responsável nós podemos criar
empregos, ajudar a estabelecer negócios locais e dar

“

Como o desenvolvimento requer tanta
energia adicional, especialmente na
China e na Índia, estou convencido de
que existe um futuro financeiramente
sustentável para uma companhia de
hidrocarbonetos responsável.

”

um bom exemplo. Mas o que faz a verdadeira
diferença são instituições e serviços públicos
eficientes. Somente os governos podem e devem
proporcioná-los. De modo que encontramos
maneiras indiretas de ajudar. Por exemplo, damos
imenso apoio à Iniciativa de Transparência das
Indústrias Extrativas (ITIE), pela qual damos
conhecimento ao público de quanto dinheiro
pagamos aos governos. Acredito que isso terá um
impacto considerável.
A Nigéria continuou sendo um lugar muito
difícil de operar no ano passado. Está na
hora de sair?
A saída da Shell não beneficiaria em nada o povo
do Delta. Não seria bom para o ambiente nem
para a luta contra a corrupção. A operação
simplesmente continuaria marcando passo,
possivelmente com companhias menos
transparentes trabalhando segundo padrões mais
baixos.
E não se esqueça de que temos três operações na
Nigéria: além da joint venture que operamos no
Delta, existe a produção offshore e a Nigéria LNG,
que estão se expandindo com sucesso.
De modo que a resposta é não, não estamos
pensando em sair. Estamos concentrados em
manter nosso pessoal seguro. Quando o nosso staff
- pessoal local e expatriados - passa a correr perigo,
nós suspendemos temporariamente a operação. É o
que temos feito no Delta.
Existem inúmeros exemplos de desempenho
ambiental e social excelente na Shell, bem
como alguns exemplos insatisfatórios. Como
vocês vão conseguir a uniformidade de que
precisam?
Geralmente, quando cometemos erros, isto
acontece nos estágios mais iniciais de um projeto.
Portanto precisamos nos concentrar em como
fazemos os primeiros desenhos e como lidamos
com o início do engajamento das partes
interessadas.
Dialogar. Desenhar. Entregar. É assim que
precisamos trabalhar. É o que já fazemos em

muitos projetos, aqueles dos quais você não ouve
falar. Mas não o fazemos em toda parte.
Exploration & Production e Gas & Power, por
exemplo, estão fazendo um bom trabalho de
melhoramento de seus processos de projeto de
forma que as questões ambientais e sociais sejam
identificadas e solucionadas mais cedo em todos os
casos.
Mas com mais de 100 mil pessoas
trabalhando na Shell em todo o mundo,
como é que vocês podem garantir que todas
compreendem seus princípios e vivem de
acordo com eles?
Ter as palavras certas impressas no papel representa
apenas 5 a 10% da batalha. O resto é
comportamento. Portanto, significa que precisamos
dar seguimento com treinamento, coaching e
reforço contínuos - repetindo inúmeras vezes as
mesmas coisas simples.
Significa também assegurar conseqüências claras
para aqueles que não agem de acordo e vincular a
remuneração ao desempenho das pessoas. Nosso
scorecard inclui desenvolvimento sustentável. O
scorecard é um dos fatores que determinam os
bônus dos empregados.

Em termos de desempenho ambiental e
social, o que foi que deixou você morrendo
de raiva em 2006?
As fatalidades. Cada vida perdida é uma perda
excessiva. É totalmente inaceitável que isso
aconteça.
Outra coisa foram as violações antitruste. Foram
totalmente contrárias aos nossos valores. Mesmo
sabendo que os empregados foram embora há
muito tempo, eu ainda morro de raiva.
E as prioridades ou esperanças para a Shell
em 2007?
Reduzir as fatalidades. Sem dúvida alguma.
Precisamos aprender as lições da indústria e
melhorar a segurança pessoal e de processos. Além
de fazer um bom progresso nas soluções integradas
para o CO2.
Espero que possamos mostrar às pessoas que a
Shell encara o CO2 com seriedade e é pró-ativa em
relação ao problema. Isto não se refere apenas a ser
aceitável, mas a ser preferido. É o que a sociedade
precisa. E também é o que nosso pessoal quer.
Com nosso know-how técnico, nós vamos
conseguir.

“

Se algo sai errado, é importante ser
transparente. Essas falhas são oportunidades
de aprender. Portanto, precisamos garantir
às pessoas que é seguro falar com
franqueza quando as coisas não estão
dando certo.

”

Nossos programas de ouvidoria são importantes
nesse sentido. E para completar, os líderes da Shell
precisam dar um exemplo pessoal, a começar por
mim. Se o chefe não dedica tempo às partes
interessadas nem faz perguntas sobre o
desempenho ambiental quando visita nossas
operações, ele não tem credibilidade para
pontificar sobre desenvolvimento sustentável.

Conteúdo adicional na web:

www.shell.com/strategy
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A SHELL E O DESAFIO ENERGÉTICO

Nossa estratégia em ação

Exemplos de aplicação prática da nossa
estratégia - mais Upstream e Downstream
rentável
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TRABALHANDO COM FABRICANTES DE AUTOMÓVEIS

Combustíveis e motores avançados precisam ser desenvolvidos em conjunto. Estamos
trabalhando com fabricantes de veículos no desenvolvimento de combustíveis
avançados para a próxima geração de motores mais limpos e eficientes. Em junho de
2006 um Audi R10 alimentado com uma mistura especial de Shell GTL e diesel,
baseado na tecnologia V-Power da Shell, venceu as 24 Horas de Le Mans, uma das
corridas de enduro mais rigorosas do mundo.

TECNOLOGIA

COMBUSTÍVEL DE TRANSPORTE COM BAIXO TEOR DE ENXOFRE

Aceleramos nossa busca de novas tecnologias para proporcionar mais energia,
energia segura e energia mais limpa. Em 2006 nossos investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, incluindo testes de campo e participação em
tecnologias de terceiros, aumentaram para US$1,2 bilhão. Recrutamos mais de
3 mil profissionais técnicos e abrimos um novo e importante Centro de
Tecnologia em Bangalore, Índia.

Fomos uma das primeiras companhias a produzir diesel com zero de enxofre
em escala comercial. Os combustíveis mais limpos permitem que os fabricantes
de automóveis introduzam motores e sistemas de exaustão que reduzem as
emissões locais e aumentam a eficiência (página 16).

CHAVE:

PETRÓLEO E GÁS NOVOS

Projetos que estão sendo considerados ou em fase de produção
PETRÓLEO NÃO CONVENCIONAL

Projetos em andamento ou que estão sendo considerados para
produção de petróleo a partir de xisto e areias petrolíferas.
GÁS NATURAL LIQUEFEITO

Instalações de produção e terminais receptores de GNL.
Expansões e novos projetos em andamento ou aprovados.
CONVERSÃO DE GÁS EM LÍQUIDOS

Nova instalação de conversão de gás natural em combustível de
transporte e outros produtos.
COMBUSTÍVEIS DIFERENCIADOS

Mercados em que estão disponíveis os combustíveis
diferenciados da Shell, como o Shell V-Power.
EXPANSÃO DE REFINARIA/FÁBRICA DE
PRODUTOS QUÍMICOS

Investimentos destinados a aumentar a produção de gasolina,
diesel e produtos químicos.
EXPANSÃO DE DOWNSTREAM NA ÁSIA

Expansão de nossas atividades petroquímicas, de refino e
marketing nos mercados asiáticos de crescimento acelerado.
ENERGIA ALTERNATIVA E SOLUÇÕES DE CO2

Novos projetos que estão sendo considerados ou desenvolvidos
para reduzir o custo das fontes de energia alternativas e
demonstrar a viabilidade de tecnologias de captação e
armazenamento do CO2.
GASEIFICAÇÃO DO CARVÃO

Licenças comerciais ou joint ventures para conversão de carvão
em gás de queima limpa.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SHELL 2006
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Energia segura
A diversidade é essencial à proteção do mundo
contra interrupções no suprimento de energia.
Estamos ajudando com investimentos em uma
grande variedade de opções energéticas a fim de
evitar a dependência excessiva em relação a qualquer
região ou fonte específica.

Segurança através
da diversidade
Os preços mais altos e o fim do petróleo
"fácil" estão contribuindo para transformar a
energia, mais uma vez, em alavanca
política. Os grandes países consumidores de
energia estão cada vez mais preocupados
com a vulnerabilidade de seus suprimentos.
A independência energética não é uma perspectiva
realista para os grandes países consumidores.
Os EUA, por exemplo, usam cerca de 25% do
petróleo mundial mas têm menos de 3% das
reservas petrolíferas comprovadas restantes.
O mesmo pode ser dito sobre o consumo e as
reservas de gás natural da União Européia.
Os mercados internacionais competitivos são a
maneira mais garantida de aumentar os
suprimentos globais e proporcionar uma grande
variedade de alternativas de suprimento - tanto a
partir de regiões diferentes quanto de fontes de
energia diferentes.
São necessários investimentos maciços e condições
de investimento estáveis, bem como tecnologia
sofisticada, a capacidade de gerenciar projetos
complexos e o acesso a recursos para as
companhias petrolíferas internacionais que
dispõem desse conhecimento. As medidas de
eficiência energética, incentivadas pelos governos,
também precisarão desempenhar um papel
importante.
Estamos ajudando a diversificar as opções
energéticas de quatro maneiras principais:
prolongando a vida de campos de petróleo e de gás
natural já existentes; viabilizando novos campos e
regiões; desenvolvendo novas maneiras de produzir
combustíveis de transporte; e oferecendo um
amplo leque de opções para geração de
eletricidade.
Extraindo mais dos campos existentes
A nova tecnologia está nos ajudando a prolongar a
vida de recursos energéticos existentes nas
proximidades dos mercados. Atualmente
costumam ser extraídos apenas 30 a 40% do
petróleo contido na maioria dos depósitos. Basta
elevar as taxas de extração em uns poucos pontos
percentuais para aumentar acentuadamente o
suprimento a longo prazo. Por exemplo, a injeção
de vapor, gás ou substâncias químicas nos
depósitos está retardando o declínio natural da
produção de campos maduros em que temos
participação na Califórnia, no Canadá e em Omã.
Uma equipe da Shell está investigando a
possibilidade de injetar CO2 descartado em
campos petrolíferos ao largo da costa da Noruega,
o que fomentaria a produção e reduziria as
emissões de gases de efeito estufa (página 13).
Desenvolvendo novos campos
Graças à nova tecnologia estamos também
desenvolvendo novos campos próximos a mercados
importantes, campos cuja exploração fora
considerada excessivamente difícil ou dispendiosa.
Estamos desenvolvendo, por exemplo, um novo
projeto em águas de quase 2,5 km de
profundidade no Golfo do México. Com mais
avanço tecnológico, os xistos e areias petrolíferas
não convencionais também poderiam contribuir
para aumentar significativamente os suprimentos
destinados a alguns dos maiores países
consumidores de energia do mundo (ver box). As
plataformas de produção destripuladas, como as do
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Mar do Norte, alimentadas pela energia renovável
de turbinas eólicas e painéis solares, estão nos
permitindo explorar depósitos cada vez menores
que antes não eram econômicos (página 13).
Mais opções para combustíveis de transporte
Os substitutos que podem ser misturados com
gasolina ou diesel podem aumentar as opções de
suprimento e reduzir a dependência em relação ao
petróleo no setor dos transportes. Somos um dos
principais distribuidores mundiais de combustíveis
de transporte de origem vegetal (biocombustíveis página 15). Nossa tecnologia de conversão do gás
em líquidos (GTL) transforma gás natural em
combustíveis de transporte de queima mais limpa.
Operamos uma instalação de GTL na Malásia e
estamos construindo uma segunda, a maior do
mundo, no Qatar (ver box).
A Shell Hydrogen está explorando maneiras de
promover o hidrogênio como opção de
combustível a longo prazo e em 2006 operou cinco
estações demonstrativas de reabastecimento em
todo o mundo.
Uma maior capacidade de refino contribuirá para
evitar congestionamentos nos suprimentos de
combustível. Na dependência de uma decisão final
de investimento, poderiam ter início em 2007 os
trabalhos de construção destinados a tornar a
produção da nossa refinaria de Motiva, uma joint
venture em Port Arthur, Texas, mais de duas vezes
maior que a atual. Após a expansão a refinaria
passaria a processar 600 mil barris de petróleo
diários, produzindo gasolina suficiente para
abastecer mais de um milhão de automóveis por
dia. O projeto tornaria a refinaria de Port Arthur a
maior do mundo.

GÁS DIVERSIFICADO

Participamos atualmente de operações que
fornecem mais de 35% do GNL mundial. As
instalações existentes na Austrália e na Nigéria
estão em processo de expansão e há novos
projetos em construção no Qatar e na ilha de
Sakhalin, na Rússia (páginas 34-35). Até 2010
nosso objetivo é quase duplicar nossa capacidade
de GNL em relação a 2004.
Atualmente o diesel contendo combustível GTL
produzido pela nossa planta na Malásia está
disponível em cerca de 4.000 postos de serviço
Shell na Europa e na Tailândia. O projeto de

GTL Pearl, no Qatar, produzirá gás natural a
partir de um campo offshore e utilizará tecnologia
patenteada pela Shell para transformar esse gás em
combustível de transporte e outros produtos. A
planta de GTL Pearl vai produzir combustível de
transporte suficiente para abastecer mais de 265
mil automóveis por dia. O Qatar tem as terceiras
maiores reservas mundiais de gás natural, depois
da Rússia e do Irã. O projeto proporcionará uma
maneira adicional de levar esse gás aos usuários de
energia e contribuirá para reduzir a dependência
em relação ao petróleo no setor dos transportes.

Opções de eletricidade
A Shell Renewables é uma importante
desenvolvedora de energia elétrica de fonte eólica e
está investindo na próxima geração de tecnologia
solar de película fina (página 15).
Nossa produção de gás natural oferece aos clientes
uma alternativa para o carvão e o óleo na geração
de eletricidade. A liquefação do gás natural por
resfriamento, para permitir que seja transportado
de maneira econômica por longas distâncias,
proporciona aos usuários de gás natural uma
escolha mais ampla de fornecedores. Somos líderes
em GNL (ver box). As operações de GNL das
quais participamos suprem mais de um terço do
gás natural de que o Japão precisa e a totalidade
que a Coréia consome, além de atender a clientes
na Europa, Índia, América do Norte e Taiwan.
A Shell é líder também em tecnologia de
gaseificação do carvão. A transformação do carvão
em gás permite que países famintos de energia
como a China, a Índia e os EUA utilizem suas
abundantes reservas de carvão de maneira mais
eficiente e limpa (página 13).
Conteúdo adicional na web:
• Nossos esforços para desenvolver novas tecnologias
energéticas.
• O negócio de GNL da Shell
• Como estamos desenvolvendo novas fontes de
petróleo e gás

www.shell.com/secureenergy

PETRÓLEO NÃO CONVENCIONAL

Até 2015, 10 a 15% da nossa produção total de
petróleo e gás poderia provir de fontes não
convencionais como as areias petrolíferas e a
conversão do gás em líquidos (página 16).
Estamos empenhados em trabalhar no
desenvolvimento dessas fontes de maneira
responsável do ponto de vista ambiental e social
(página 14).
Acredita-se que as vastas areias petrolíferas do
Canadá - uma mistura de areia e óleo pesado
semelhante ao alcatrão - contenham tanto
petróleo extraível quanto a Arábia Saudita contém
petróleo convencional. O Projeto das Areias
Petrolíferas de Athabasca já está produzindo
petróleo suficiente para satisfazer o equivalente a
10% das necessidades do Canadá. Em 2006 foi
tomada a decisão de ampliar a produção do
projeto em 65%, de forma atingir 255 mil barris
de petróleo por dia. Estamos considerando a
expansão de outras areias petrolíferas, o que

poderia representar um aumento da produção
para mais de 500 mil barris diários. Após uma
proposta bem-sucedida de compra da participação
dos acionistas minoritários da Shell Canadá, a
Shell está em vias de adquirir as ações restantes,
um passo que reforçará nossa posição na futura
produção das areias petrolíferas.
No Colorado, EUA, o projeto Energia de
Recursos Não Convencionais (Unconventional
Energy Resources - SURE) da Shell está testando
tecnologia para produzir petróleo a partir do xisto
betuminoso. A colocação de aquecedores sob o
solo eleva a temperatura subterrânea acima dos
300ºC a fim de converter o xisto em óleo leve de
alta qualidade - um processo que na natureza leva
milhões de anos. O governo norte-americano
calcula que o xisto betuminoso contenha um
trilhão de barris de petróleo somente nos EUA quatro vezes mais que as reservas comprovadas da
Arábia Saudita.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SHELL 2006
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Energia responsável
Como estamos lidando com as preocupações ambientais
e sociais sobre nossas operações e produtos de maior
importância para as partes interessadas.
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Mudança climática

“

Para nós como companhia, o debate sobre se a mudança climática é uma realidade está
encerrado. Agora o debate é sobre o que podemos fazer a respeito. É essencial que as
empresas, tal como a nossa, transformem a gestão do dióxido de carbono em uma
oportunidade comercial, liderando a busca de maneiras responsáveis de lidar com o CO2 e
usar a energia de modo mais eficiente. Mas isso requer também uma ação combinada da
parte dos governos para criar as políticas de longo prazo, baseadas no mercado, que são
necessárias para que o investimento pelas companhias passe a valer a pena. Como o uso do
combustível fóssil e os níveis de CO2 continuam a aumentar aceleradamente, não há tempo a
perder.

”

Jeroen van der Veer
EXECUTIVO PRINCIPAL

Em 2006 as preocupações a respeito da mudança
climática causada pelo homem atingiram
proporções inéditas (e um possível ponto de
transbordamento) em muitos países. Um influente
relatório para o governo britânico, de autoria de
Sir Nicholas Stern, antigo economista-chefe do
Banco Mundial, destacou os riscos financeiros com
que arcaria a economia global caso a ameaça da
mudança climática não fosse enfrentada.
Chamando a mudança climática de “o maior
fracasso de mercado a que o mundo jamais
assistiu”, o relatório fez um apelo no sentido de
sólidas políticas governamentais,
internacionalmente coordenadas, destinadas a
incentivar a redução dos gases de efeito estufa. No
início de 2007, os cientistas que compõem o
Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas das Nações Unidas reconfirmaram o
consenso científico, a essa altura com mais de 90%
de certeza, de que a mudança climática causada
pelo homem está ocorrendo.
A Shell foi uma das primeiras companhias
energéticas a reconhecer a ameaça da mudança
climática; a solicitar ação por parte dos governos,
da nossa indústria e dos usuários de energia; e a
tomar, ela própria, a iniciativa de agir.
Em 1998 estabelecemos para nós mesmos metas
voluntárias de redução das emissões de gás de
efeito estufa pelas nossas operações. Desde então a
Shell Renewables formou um dos mais amplos
portfólios de energia alternativa entre as principais
companhias energéticas. Aumentamos o
suprimento de gás natural, o combustível fóssil de
menor teor de carbono, e dos combustíveis de
transporte com menor teor de enxofre, necessários
aos modernos motores de maior eficiência
energética. Desde 2000 os custos futuros previstos
da emissão de CO2 têm sido incluídos em nossas

decisões de investimento, o que nos ajuda a
elaborar novos projetos de forma que permaneçam
lucrativos no mundo com restrições ao carbono
que está emergindo.
Estamos buscando parcerias para desenvolver
tecnologias de menor teor de carbono e
considerando com atenção projetos em larga escala
para demonstração de captação e armazenamento
de CO2. Nossos negócios varejistas fazem
campanhas públicas destinadas a incentivar a
inovação e promover a conservação da energia.
Em 2006 nós intensificamos o apelo aos governos
para que assumam a liderança nessa questão e
introduzam políticas eficazes para combater a
mudança climática. A importância da liderança do
governo tornou-se clara. Sem políticas que
recompensem as tecnologias de menor teor de
carbono e determinem um custo previsível, a longo
prazo, para a emissão de gases de efeito estufa, as
companhias, individualmente, não terão incentivo
para fazer os maciços investimentos necessários.
Nosso apelo aos governos tem quatro elementos:
em primeiro lugar, engajar os principais países
emissores e todos os setores, não apenas a
indústria, para evitar uma distorção da
concorrência; em segundo lugar, estabelecer metas
estáveis e de longo prazo relativas aos gases de
estufa para permitir que as companhias planejem e
invistam; em terceiro lugar, recorrer mais
amplamente a sistemas de comércio de emissões
como um meio econômico de lidar com os GEFs
provenientes das atividades industriais e incluir
nesses esquemas reduções decorrentes da captação
e do armazenamento de CO2; e finalmente,
elaborar um suporte mais direcionado para as
fontes de energia alternativas a fim de ajudá-las a
chegar ao ponto de competir sem subsídios.

Como estamos ajudando:
• Reduzindo as emissões das nossas operações.
• Aperfeiçoando a tecnologia de captação e armazenamento do CO2 de combustíveis fósseis.
• Provendo mais gás natural, tecnologia de carvão limpo e combustíveis de transporte
avançados.
• Trabalhando para desenvolver um negócio sólido em pelo menos uma fonte alternativa
de energia.
• Incitando os governos a adotarem as políticas necessárias para lidar com a redução das
emissões de GEFs.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SHELL 2006
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Gerenciando nossas emissões de gases de
efeito estufa
Já atingimos nossa primeira meta voluntária:
reduzir em 10% as emissões de gases de efeito
estufa provenientes de nossas operações, situandoas abaixo dos níveis de 1990 em 2002.* As
reduções se deveram sobretudo ao fato de que
acabamos com a saída de gás natural nas
instalações de produção de petróleo. Agora
estamos concentrados em nossa segunda meta:
manter essas emissões em 5% abaixo dos níveis de
1990 até 2010.
Torna-se cada vez mais difícil encontrar reduções
para contrabalançar o aumento das emissões de
nosso portfólio mutável. A quantidade de energia
necessária para produzirmos cada unidade de óleo
ou gás natural já ultrapassa em mais de 50% o que
era em 2000 e continuará aumentando à medida
que nossos campos envelhecem e uma parte maior
da nossa produção provém de um óleo mais
pesado e de areias petrolíferas. A produção de mais
combustíveis de transporte com baixo teor de
enxofre contribuirá para reduzir as emissões de
CO2 dos nossos clientes, mas esses combustíveis
aumentam nossas emissões diretas, pois sua
produção requer mais energia de refino.
Até o momento conseguimos contrabalançar essas
emissões mais altas. Em 2006 as instalações que
operamos emitiram 98 milhões de toneladas de
gases de efeito estufa, cerca de 7 milhões de
toneladas a menos que no ano anterior e mais de
20% abaixo dos níveis de 1990.

As reduções logradas desde 2002 deveram-se
sobretudo à redução da queima contínua. Desde
2000, por exemplo, a joint venture SPDC na
Nigéria investiu mais de US$3 bilhões em
equipamento para captar e utilizar o gás antes
queimado no flare. A SPDC é responsável, em
média, por dois terços da nossa queima contínua.
Em 2006 o total da nossa queima no mundo
inteiro diminuiu. Isto aconteceu sobretudo devido
aos cortes de produção motivados por graves
problemas de segurança na Nigéria. Mas as
mudanças operacionais destinadas a aumentar a
recuperação do gás associado em Omã e o novo
equipamento instalado em 2005 para reduzir a
queima no Gabão também ajudaram.
Outro fator que reduziu ainda mais nossas
emissões de gás de efeito estufa foram os
melhoramentos na eficiência energética de nossas
refinarias e fábricas de produtos químicos. As
refinarias Shell aumentaram sua eficiência
energética em 3% desde 2002, conforme medido
pelo Índice de Intensidade Energética (EII) do
Solomon Associates. Nossas fábricas de produtos
químicos ganharam 9% em eficiência energética
desde 2001, segundo nosso Índice Energético de
Produtos Químicos . Obtivemos esses ganhos
graças à operação de nossas instalações a nível mais
próximo de sua capacidade de produção total, com
menos casos de suspensão de atividades e
aplicando, na maioria dos locais, nosso programa
de eficiência energética EnergiseTM e o processo
Revisão de Melhoria do Negócio. O EnergiseTM
e a Revisão de Melhoria do Negócio reduziram
nossas emissões de gás de efeito estufa em quase

um milhão de toneladas por ano e nos pouparam
mais de US$70 milhões anuais nas refinarias e
fábricas de produtos químicos.
Não conseguimos atingir nossa meta anual em
termos do EII em 2006, em parte porque
havíamos subestimado a quantidade de energia
adicional que seria necessária para produzir
combustíveis com menor teor de carbono e mais
inofensivos ao meio ambiente, e em parte devido a
interrupções não planejadas no funcionamento de
equipamentos em várias instalações, o que
requereu energia adicional para a reativação.
Nossas fábricas de produtos químicos atingiram
sua meta a despeito de várias interrupções não
planejadas.
Lançamos no início de 2007 um novo programa
de eficiência energética em nosso setor de
upstream, o que compensará parcialmente o
aumento. Continuaremos envidando esforços para
pôr fim até 2008 à queima contínua nos locais do
setor de upstream, além da Nigéria. Na Nigéria a
joint venture Shell Petroleum Development
Company (SPDC) espera pôr fim à queima
contínua no correr de 2009, conforme planejado.
A concretização desse plano depende de
garantirmos financiamento por nossos parceiros em
joint venture na Nigéria e de que as comunidades
nos permitam acesso livre e seguro a nossos locais
de produção. Outras reduções de gases de efeito
estufa resultarão do atual impulso à eficiência
energética em nossas refinarias e fábricas de
produtos químicos.

*As Diretrizes da Indústria Petrolífera para Estimativa de Gás de Efeito Estufa, dezembro de 2003 (API, IPIECA, OGP) indicam que a incerteza nas medições de gás de efeito estufa pode ser significativa.
Assim sendo, pressupomos que a incerteza associada a nossas medições de CO2 de 1990 tenha sido igual àquela associada às medições que fizemos em 2002.

ZEROGEN: ELETRICIDADE INOFENSIVA ALIMENTADA A CARVÃO

O governo do Estado de Queensland, na Austrália, está trabalhando em um
projeto destinado a demonstrar que eletricidade alimentada a carvão e baixa
emissão de CO2 não são incompatíveis. Caso tenha andamento, o projeto
ZeroGen será a primeira usina demonstrativa do mundo a produzir
eletricidade com baixa emissão graças à combinação de gaseificação do carvão
com captação e armazenamento de CO2.
O plano é transformar o carvão em um gás rico em hidrogênio e CO2 de alta
pressão. Em seguida o gás seria queimado para alimentar uma turbina de alta
eficiência a fim de produzir eletricidade. O CO2 seria canalizado ao longo de
cerca de 220 km para armazenamento em aqüíferos subterrâneos. A Shell é o
provedor preferencial da tecnologia de gaseificação e no momento está
provendo expertise em perfuração e armazenamento de CO2.
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Até 70% das emissões de CO2 da usina elétrica (até cerca de 420 mil toneladas
anuais) poderiam ser captados e armazenados. As versões comerciais teriam
emissões de CO2 inferiores em quase 40% àquelas de uma usina elétrica
alimentada a gás de tamanho comparável.
No momento os proprietários de usinas elétricas alimentadas a gás não têm
qualquer razão econômica para fazer investimento adicional em captação e
armazenamento de CO2. Para que esta tecnologia promissora seja mais
difundida será necessário suporte do governo sob a forma da determinação de
um preço sinalizador para a emissão de CO2.

Tecnologia de captação de CO2
O mundo está exigindo muito mais energia para o
desenvolvimento (o que atualmente significa mais
combustíveis fósseis) e uma solução para a
mudança climática. Mas não poderá ter ambas, a
menos que sejam descobertas maneiras seguras e
econômicas de captar e armazenar o CO2
proveniente do carvão, do petróleo e do gás
natural.
Existem muitas opções técnicas para a captação do
CO2. Uma vez captado, o dióxido de carbono
pode ser armazenado sob o solo (em aqüíferos ou
em certos campos de petróleo e gás) ou pode ser
utilizado em processos industriais. Mas a captação
e o armazenamento de CO2 são atividades
dispendiosas, de consumo intensivo de energia.
Em uma usina elétrica de porte médio, alimentada
a carvão, por exemplo, a captação e o
armazenamento reduziriam a eficiência energética
da usina em cerca de 10% e acrescentariam várias
centenas de milhões de dólares aos custos de
investimento. O armazenamento requeria também
a concordância das autoridades de planejamento e
das comunidades locais.
Estamos participando em projetos demonstrativos
de larga escala nessa área. Um deles é o ZeroGen,
um projeto de eletricidade alimentada a carvão
com baixo CO2 que está sendo estudado na
Austrália (ver box). Outro, na Noruega, é o maior
projeto offshore até o momento a armazenar CO2
e usá-lo para intensificar a recuperação do óleo. Se
for levado avante, o projeto Halten, em que
estamos trabalhando com o governo norueguês e a
Statoil, solucionaria a insuficiência de eletricidade

da região central da Noruega e reduziria as
emissões de CO2 em até 2,5 milhões de toneladas
anuais. Ambos os projetos se encontram em estágio
de viabilidade.
Além disso estamos fornecendo a estufas
holandesas o CO2 descartado pela nossa refinaria
de Pernis e explorando oportunidades de
gerenciamento do CO2 no Oriente Médio em
colaboração com as Indústrias Pesadas Mitsubishi.
As políticas governamentais desempenharão um
papel decisivo na determinação do futuro da
captação e do armazenamento de CO2. Devido ao
vultoso investimento adicional requerido, tais
atividades não serão disseminadas em larga escala
sem ação da parte dos governos. No momento as
reduções de emissões obtidas por meio de captação
e armazenamento não se qualificam para receber
créditos de emissão. O apelo que fazemos se refere
a uma maior efetividade na autorização de projetos
e medidas destinadas a reduzir custos, como por
exemplo por intermédio da Plataforma Européia
de Tecnologia para Usinas Elétricas alimentadas
por Combustíveis Fósseis com Zero de Emissão.
Tais medidas incluem a concessão de créditos de
carbono pelo CO2 captado e o estabelecimento de
metas de emissão para além de 2012 a fim de criar
um arcabouço de investimento estável e de longo
prazo.

MONOTORRES: APRENDENDO AS LIÇÕES
DO NEGÓCIO DE ENERGIA ALTERNATIVA

O vencedor da Eco-maratona Shell de 2006. Um protótipo
abastecido com biocombustível que venceu com um consumo
de energia equivalente a 2,885 km/l de gasolina.

Em 2006 começamos a operar as primeiras
plataformas de produção de gás natural offshore
do mundo alimentadas a eletricidade de fonte
eólica e solar. Esta plataforma leve, de baixo
custo e zero de emissões - que se chama
monotorre porque está montada sobre um pilar
único - baseia-se no desenho usado para as
turbinas eólicas offshore. As monotorres
permitem a exploração de pequenos campos de
gás natural do Mar do Norte que não seriam
econômicos com os equipamentos tradicionais.
O desenvolvimento desses campos contribui para
o aumento e a diversificação dos suprimentos de
energia ao prolongarem a vida produtiva de
regiões maduras como o Mar do Norte.
Começamos a operar duas monotorres em 2006.
Cada plataforma usa apenas 1,2 kilowatts de
eletricidade por dia, menos que o necessário para
ferver uma chaleira e muito menos que os 30
kilowatts necessários à operação de uma
plataforma destripulada tradicional ou os 40
megawatts requeridos por uma instalação
tripulada de tamanho normal.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SHELL 2006

13

ENERGIA RESPONSÁVEL

Ajudando os usuários de energia a
gerenciar suas emissões de CO2
Mais de 80% do CO2 proveniente de combustíveis
fósseis são emitidos durante o uso de produtos de
energia. Nossos clientes emitem seis ou sete vezes
mais CO2 ao usarem nossos produtos do que nós
ao fabricá-los - mais de 750 milhões de toneladas
de CO2 em um ano típico. Nós incentivamos o
uso eficiente da energia e provemos tecnologias e
combustíveis para facilitar a tarefa.
Eletricidade com menos CO2
Entregamos mais de 1,44 milhões de barris de
petróleo equivalente a gás natural por dia em
2006. Isto representou mais de 40% da produção
total do nosso setor de upstream. Se todo esse gás
fosse usado para gerar eletricidade, seria suficiente
para alimentar cerca de 180 milhões de lares.
Como o gás natural contém menos carbono que o
carvão e pode ser transformado em eletricidade
com maior eficiência, uma usina elétrica
alimentada a gás produz cerca de metade das
emissões de CO2 de uma usina convencional,
alimentada a carvão. Isto acontece mesmo se há
necessidade de energia adicional para liquefazer o
gás e transportá-lo.
O carvão é o combustível fóssil mais abundante do
mundo. Atualmente o carvão satisfaz quase 40%
da demanda total de eletricidade e espera-se que
continue sendo cada vez mais utilizado. As
companhias Shell não produzem carvão, mas
temos uma tecnologia patenteada de gaseificação
do carvão que, quando usada em conjunto com
uma usina elétrica de ciclo combinado, aumenta a
eficiência energética. Produz-se mais eletricidade a
partir de cada tonelada de carvão, reduzindo as
emissões de CO2 em até 15% em comparação com
as mais recentes usinas elétricas convencionais
alimentadas a carvão. O processo produz um CO2

de alta pressão e relativamente puro que é mais
fácil de captar e armazenar. Essa tecnologia foi
escolhida pelo projeto ZeroGen (página 12) e é
também parte importante da nossa Aliança
Energética do Carvão Limpo, formada em 2006
com a Anglo American plc, um dos maiores
produtores de carvão.
Estamos apoiando ativamente um diálogo entre a
União Européia (UE) e a China cujo objetivo é
permitir que companhias européias façam uso do
Esquema de Comércio de Emissões da UE a fim
de equipar novas usinas elétricas chinesas
alimentadas a carvão para que as mesmas passem a
captar e armazenar CO2.
Transportes com menos CO2
A disseminação em larga escala de veículos
alimentados a hidrogênio é incerta e vai demorar
pelo menos 10 a 20 anos. Isto significa que os
transportes continuarão a depender sobretudo do
petróleo durante muitos anos ainda. Nesse meio
tempo, as reduções das emissões de gases de efeito
estufa no setor dos transportes deverão provir
principalmente da mistura de biocombustíveis à
gasolina e ao diesel, de tecnologias destinadas a
aumentar a eficiência dos combustíveis e veículos
convencionais e dos esforços para lidar com a
procura de transporte por parte das pessoas.
Somos um dos mais importantes distribuidores
mundiais dos biocombustíveis de transporte atuais
e estamos desenvolvendo, juntamente com
parceiros, uma nova geração de biocombustíveis
com menos CO2 (página 15). Continuamos a
atualizar nossas refinarias para que produzam
gasolina e diesel com menor teor de enxofre. Tais
combustíveis não apenas ajudam a reduzir a
poluição atmosférica local (página 16) como
também permitem aos fabricantes de automóveis a
produção de motores de maior eficiência em

CO2 E PETRÓLEO NÃO CONVENCIONAL

À medida que a era do petróleo "fácil" chega ao fim,
a produção de petróleo continua cada vez mais
intensiva em termos de energia e de CO2. O
aumento da produção a partir de fontes locais não
convencionais, como as areias petrolíferas e, no
futuro, possivelmente os xistos betuminosos, faz
parte dessa tendência da indústria. Tais fontes
provêm um suprimento de longo prazo seguro,
situado nas proximidades de mercados importantes.
No entanto, a energia adicional necessária a essa
produção significa o aumento das emissões de CO2.
Em termos de ciclo vital, a gasolina produzida a
partir de areias petrolíferas emite atualmente cerca
de 10% mais CO2 que a gasolina do petróleo
convencional. É possível que a produção de gasolina
a partir de areias petrolíferas requeira ainda mais
energia, de modo que encontrar maneiras de reduzir
ou contrabalançar as emissões de CO2 dessas fontes
é tarefa altamente prioritária.
A Shell é líder em petróleo não convencional, o
que faz parte de nossa estratégia de
desenvolvimento de uma ampla gama de opções
energéticas. Estamos empenhados em desenvolver
tais recursos de forma responsável. Por exemplo, a
primeira operação de exploração de areias
petrolíferas da Shell Canadá, o Projeto das Areias
Petrolíferas de Athabasca (Shell Canadá 60%), tem
14
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uma meta voluntária de redução de gases de efeito
estufa: tornar as emissões combinadas de CO2
provenientes da produção e uso da sua gasolina
inferiores àquelas geradas pela gasolina importada
que substituirá até 2010. O projeto busca obter
reduções por meio de melhorias na eficiência
energética e na captação e armazenamento de CO2
em nossas instalações que trabalham com areias
petrolíferas, bem como de medidas de mitigação
fora do âmbito do projeto que contrabalancem as
emissões do mesmo. O Painel de Mudança
Climática, um painel externo da Shell Canadá,
proporcionou orientação independente sobre o
programa de redução deste projeto. E continuamos
a aperfeiçoar a tecnologia das areias petrolíferas. A
primeira expansão do Projeto Athabasca,
anunciada em 2006, utilizará a nova tecnologia
Shell Enhance, que reduz energia e emissões de
CO2, a partir da etapa do processo de produção
em que o petróleo é separado da areia, em 10%
relativamente a tecnologias comparáveis.
Para a expansão será elaborado um plano
voluntário de gerenciamento de gases de efeito
estufa. Estamos, por exemplo, trabalhando com
governos e outras partes interessadas no
desenvolvimento de novas tecnologias, como a
captação e o armazenamento de CO2.

termos de combustível (e portanto emissores de
menos CO2).
Nossa nova fórmula Fuel Enomony, por exemplo,
disponível em 19 países, reduz o consumo de
combustível sem custo adicional para os
motoristas. Em 2006 os vencedores da competição
Shell Fuel Economy World Record Challenge
estabeleceram o recorde mundial de eficiência de
combustível, usando uma versão desse combustível
e técnicas de direção especiais para obter maior
eficiência de combustível.
Organizamos a Eco-maratona Shell todo ano na
Europa (e nos EUA em 2007). Trata-se de um
desafio a estudantes que consiste no desenho e
construção de um veículo com o máximo possível
de eficiência de combustível. Em 2006 o vencedor
da competição foi um carro com a eficiência de
combustível média de 2,885 km pelo equivalente a
um litro de combustível. Em 2005-2006 fizemos
Campanhas de Aproveitamento Máximo de
Combustível, que consistiram no ensino de
técnicas de direção mais eficientes para ajudar
os motoristas a usar menos combustível e reduzir
o CO2.

Conteúdo adicional na web:
• A trajetória do carbono de nossos produtos.
• Nosso trabalho em seqüestro e captação de CO2.
• Em que consiste nossa participação no debate sobre
políticas relativas à mudança climática.
• Como usamos os custos do carbono nas decisões sobre
investimento.
• A ajuda que estamos prestando aos clientes para que
reduzam suas emissões.

www.shell.com/climate

Energia alternativa
O interesse pelas alternativas em relação
aos combustíveis fósseis cresce rapidamente
à medida que aumentam as preocupações
relativas a mudança climática e segurança
energética. Nossa meta é ter um negócio
sólido com atividade comercial em pelo
menos uma tecnologia de energia
alternativa.
Estamos focando nas tecnologias mais promissoras
- biocombustíveis avançados e hidrogênio para o
transporte, eólica e solar de película fina para a
eletricidade - e trabalhando com afinco na redução
dos custos dessas tecnologias para que possam
competir de forma eficiente com os combustíveis
fósseis.
Opções para o transporte
Os biocombustíveis de transporte costumam ser
mais caros que a gasolina ou o diesel, mas reduzem
a dependência em relação ao petróleo e, como as
plantas absorvem CO2 à medida que crescem,
podem também emitir menos carbono em geral,
apesar da energia adicional necessária para sua
colheita e processamento. Vários governos estão
dando grande impulso aos biocombustíveis, com
subsídios, metas e mandatos. Para que tais esforços
sejam bem-sucedidos será preciso desenvolver
biocombustíveis mais avançados tecnologicamente,
baseados no lixo agrícola.
Os atuais biocombustíveis de primeira geração
podem entrar em competição com as colheitas
alimentares pelo uso da terra arável e as reduções
de CO2 que eles alcançam são limitadas, em vários
casos. Para ajudar a solucionar essa questão
continuamos a investir em biocombustíveis de
segunda geração, como através da parceria com a
Choren e a Iogen (ver box), e a desenvolver
códigos de conduta para a obtenção sustentável de
biocombustíveis (página 18).
O hidrogênio é uma opção de longo prazo. Tratase de um novo tipo de combustível que requereria
infra-estrutura adicional para a distribuição e
motores modificados para o uso, o que levaria
tempo e exigiria um investimento considerável.
Fomos a primeira companhia energética a
construir postos demonstrativos de abastecimento
de hidrogênio na Ásia, Europa e EUA. Além disso
a Shell Hydrogen está trabalhando em "miniredes", nas quais se oferece a opção do hidrogênio
em postos de abastecimento normais para que os
veículos a hidrogênio possam operar livremente e
se reabastecer em qualquer lugar da cidade.
Fontes de eletricidade
A Shell Wind é um importante desenvolvedor de
energia eólica, com participação em projetos que
geram 850 megawatts de eletricidade (parcela da
Shell: 415 MW). A companhia planeja expandir
seu portfólio para perto de 1.000 MW (parcela da
Shell: 500 MW) até o final de 2007. Isso
representa eletricidade suficiente para mais de meio
milhão de lares. Na Europa estamos desenvolvendo
projetos no mar, onde apesar dos custos mais altos
e das dificuldades de conexão com as grades
terrestre os ventos são mais fortes, pode-se usar
turbinas maiores e a perturbação visual é menor.
Em 2006 teve início a produção na fazenda eólica
offshore Noordzee Wind (ver box) e o projeto de
1.000 MW London Array, em que somos

parceiros, recebeu permissão para a construção
offshore. A autorização para a construção da
conexão terrestre depende do resultado de uma
consulta pública local. London Array seria a maior
fazenda eólica do mundo e está sendo apoiada
ativamente pela Sociedade Real de Proteção às Aves
e pelo Fundo Mundial da Vida Selvagem. Tiveram
início em 2006 as atividades de construção do
projeto Mount Storm (164 MW, parcela da Shell:
50%), em West Virginia, EUA, enquanto
prosseguiram os esforços pelo desenvolvimento de
projetos de energia eólica na China.
Tal como a onda atual de capitalistas de risco que
está investindo em energia solar, nós acreditamos
que as tecnologias de película fina são as mais
promissoras no que se refere à redução dos custos
da conversão da luz solar em eletricidade. Em
2006 concluímos, com sucesso, um acordo de
joint venture com o fabricante de vidro SaintGobain para desenvolver a próxima geração da
tecnologia de película fina Cobre-ÍndioDisselenide (CIS). A CIS usa 100 vezes menos
matéria-prima que os atuais módulos de silicone
cristalino, é mais fácil de produzir e esperamos que
sua produção em grandes volumes seja mais barata.
A joint venture, AVANCIS GmbH, deu início à
construção de uma fábrica de painéis de 20 MW
na Alemanha em novembro de 2006.

Conteúdo adicional na web:
• Nossos esforços para formar negócios competitivos de
energia eólica, solar e hidrogênio
• O enfoque que adotamos para os biocombustíveis
responsáveis
• Investindo em biocombustíveis de segunda geração
(Choren GmbH e Iogen)

www.shell.com/alternativeenergy

NOORDZEE WIND: DENTRO DO PRAZO E
DO ORÇAMENTO

Em outubro de 2006 as residências holandesas
começaram a receber a eletricidade limpa da
Fazenda Eólica Offshore Egmond aan Zee,
situada no Mar do Norte. Desenvolvida pela
Shell Wind Energy e a empresa elétrica Nuon,
esta fazenda eólica de 108 MW fornece
eletricidade sem carbono suficiente para
abastecer mais de 100 mil lares holandeses,
poupando cerca de 140 mil toneladas anuais de
emissões de CO2.
Nossa experiência em petróleo e em gás offshore
contribuiu para a superação dos desafios técnicos
e a conclusão do projeto dentro do prazo e do
orçamento. Agora o foco está voltado para a
melhoria do desempenho operacional da energia
eólica offshore através da redução dos custos de
manutenção e do aumento do tempo de
disponibilidade das turbinas para produção de
energia elétrica. Atualmente, a atividade de gerar
energia eólica offshore custa cerca do dobro da
geração em terra, de modo que o suporte do
governo continua sendo essencial para tornar a
energia eólica uma alternativa viável para a
geração convencional de energia elétrica.

IOGEN: TRANSFORMANDO PALHA
EM COMBUSTÍVEL

No momento o desafio para os biocombustíveis
consiste em torná-los mais baratos, reduzir o
CO2 emitido durante sua produção e fazer uso
de fontes que não concorram com a produção
alimentar pelo uso da terra arável. Foram essas as
razões que nos levaram a investir na Iogen
Corporation, cuja tecnologia patenteada usa
enzimas para produzir etanol a partir da palha.
O "etanol de celulose" resultante é um
combustível que emite 90% de gases de efeito
estufa a menos que a gasolina convencional com
base no ciclo vital e não requer terra arável
adicional. As instalações de demonstração da

Iogen vêm produzindo combustível a partir da
palha desde 2004. O etanol da Iogen tem
potencial para ser mais barato de produzir do que
a maioria dos biocombustíveis atuais. Em 2006 o
banco de investimentos Goldman Sachs investiu
na Iogen. No início de 2007 a Iogen foi uma das
seis companhias selecionadas para receber
financiamento pelo programa de celulose de etanol
do Departamento de Energia dos EUA, que tem
uma verba de US$385 milhões, no que constituiu
mais um voto de confiança no potencial comercial
desta interessante tecnologia.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SHELL 2006
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Poluição do ar
A mudança climática pode estar dominando
as manchetes, mas a necessidade de reduzir
a poluição do ar local causada pela queima
de combustíveis fósseis não desapareceu.
O progresso alcançado no correr dos últimos
20 anos foi considerável. As companhias
responderam à regulação com tecnologia
inovadora. Mas é preciso mais, sobretudo
nas megacidades que crescem em ritmo
acelerado no mundo desenvolvido.
A Shell tem 100 anos de experiência no
desenvolvimento de combustíveis inovadores e
tecnologias de energia mais limpa para lidar com a
poluição do ar local.
As emissões atmosféricas das nossas
operações
Nossa contribuição começa pela redução das
emissões das nossas instalações que contribuem
para a criação de uma mistura de nevoeiro com
fumaça e a chuva ácida - óxido nitroso (NO2),
dióxido de enxofre (SO2) e compostos orgânicos
voláteis (VOCs). As emissões de VOCs das nossas
operações diminuíram em mais de 50% desde
1998, sobretudo, porque deixamos de expelir o gás
associado nas instalações de produção de petróleo.
Nossas emissões de NO2 também diminuíram,
embora usemos agora muito mais energia para
refinar combustíveis mais limpos. As reduções se
deveram principalmente ao investimento em
equipamentos de controle da poluição, sobretudo,
em nossas refinarias e fábricas de produtos
químicos em Cingapura e nos EUA. As emissões
de SO2 das nossas refinarias e fábricas de produtos
químicos também baixaram em quase 10% desde
2001. No setor de upstream as emissões de SO2
têm aumentado, principalmente, devido à queima
de maior volume de gás ácido (sulfeto de
hidrogênio) em locais remotos no Canadá e em
Omã. O resultado foi o aumento do total de
emissões de SO2 da Shell em 8% desde 2001.
Com nossa ajuda, as pessoas que vivem nas
proximidades de alguns dos locais em que
operamos passaram a participar da monitoração da
qualidade do ar em suas comunidades.

Poluição do ar decorrente da geração
de eletricidade
A demanda de eletricidade está crescendo
rapidamente. A cada 14 dias a China acrescenta
uma nova usina elétrica alimentada a carvão.
Embora em muitos lugares as usinas elétricas
tenham-se tornado muito mais limpas, a geração
de energia elétrica ainda é responsável por quase
um quarto das emissões mundiais de NO2
causadas pelo homem e por 15% das emissões de
particulados como a fuligem e a fumaça.
A eletricidade gerada por usinas avançadas,
alimentadas a gás, produz um mínimo de NO2 e
de particulados. Portanto o aumento da nossa
produção de gás natural para alimentar essas usinas
ajuda a reduzir as emissões atmosféricas; nossa
tecnologia avançada de gaseificação do carvão tem
o mesmo efeito: reduz acentuadamente a poluição
local decorrente das usinas elétricas alimentadas a
carvão, convertendo o carvão em um gás sintético
cuja queima é tão limpa quanto a do gás natural.
A redução dos custos da energia eólica e solar
também pode contribuir para acelerar o
crescimento dessas fontes de eletricidade com zero
de emissões.
Poluição do ar decorrente dos transportes
Até 2050 é possível que haja mais de dois bilhões
de veículos em circulação, mais do dobro do
número atual. Espera-se que a quase totalidade
desse crescimento ocorra nas megacidades do
mundo desenvolvido de hoje, onde o ar já tende a
ser de má qualidade.
Não existe incompatibilidade entre mais
transportes e melhor qualidade do ar. Graças ao
investimento em combustíveis e motores mais
limpos, somado a uma regulação mais severa por
parte dos governos, houve uma diminuição da
poluição do ar local causada por veículos no
mundo desenvolvido. Na UE, por exemplo, as
emissões de VOCs e NO2 do transporte rodoviário
baixaram em mais de 50% no correr dos últimos
dez anos, mesmo dado o aumento do uso de
veículos.
O primeiro passo é a disseminação do uso de
combustíveis sem chumbo e com menor teor de
enxofre, que tornam possível a introdução de
motores modernos, dotados de conversores

EXPULSANDO O CHUMBO
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Durante muitos anos o chumbo foi acrescentado à
gasolina para obter um melhor desempenho do
motor, mas devido a preocupações relativas à saúde
e porque o chumbo bloqueia os conversores
catalíticos dos motores modernos, acabou sendo
eliminado gradativamente na maioria dos países.
Mas a eliminação gradual do chumbo foi um
desafio em algumas partes do mundo em
desenvolvimento. Às vezes as refinarias estatais não
dispõem dos fundos necessários para modernizar
suas instalações e, em muitos casos, os governos
desses países têm prioridades de desenvolvimento
mais urgentes. A eliminação gradual do chumbo
nas refinarias em que temos participação foi
concluída em 2005, quando as instalações das
joint ventures na África do Sul e no Quênia
deixaram de usar chumbo. Nós apoiamos
ativamente a eliminação progressiva e total do
chumbo dos combustíveis por intermédio da
Parceria por Combustíveis e Veículos Limpos das
Nações Unidas e da Iniciativa do Ar Limpo na
África, do Banco Mundial.

catalíticos e armadilhas para particulados. Estes
motores reduzem as emissões da maioria dos
poluentes locais em mais de 90%. Todas as nossas
refinarias deixaram de produzir combustíveis com
chumbo (ver box) e fomos uma das primeiras
companhias a produzir diesel com zero de enxofre
em escala comercial.
Somos também um dos principais fornecedores de
gás liquefeito de petróleo (GLP), também chamado
Autogás. O GLP oferece uma opção para a redução
de outras emissões locais, especialmente nos países
em desenvolvimento em que ainda não há grande
disponibilidade de veículos modernos e combustíveis
com baixo teor de enxofre.
Uma vez que se difunda o uso de motores e
combustíveis modernos em todo o mundo, outras
melhorias virão graças ao aperfeiçoamento contínuo
das tecnologias de motores e combustíveis com o
objetivo de melhorar a eficiência do combustível e
reduzir as emissões. Isto requer maior coordenação
entre produtores de combustíveis e fabricantes de
veículos. Estamos trabalhando em estreita
colaboração com companhias como a Audi, a Ducati
e a Ferrari a fim de permitir o desenvolvimento
paralelo das novas tecnologias de motores e
combustíveis necessárias para reduzir mais ainda as
emissões. A intenção da Shell é, por intermédio
dessas parcerias, tornar-se o mais importante
provedor da próxima geração de combustíveis mais
limpos.
A prazo mais longo, os veículos a célula de
combustível alimentados a hidrogênio poderão
proporcionar grandes reduções da poluição do ar
causada pelos transportes. A única emissão local
desses veículos é a água pura. A Shell Hydrogen está
também trabalhando em parceria com fabricantes de
automóveis para procurar transformar esses veículos
em uma opção viável do ponto de vista comercial.
Additional web content:
• Os avançados combustíveis de transporte mais limpos
da Shell
• Nossa tecnologia de gaseificação do carvão
• O trabalho que fazemos em parcerias internacionais para
produzir combustíveis mais limpos na África e na Ásia

www.shell.com/airpollution

COMBUSTÍVEL DE CONVERSÃO DO GÁS EM
LÍQUIDOS: MAIS DESEMPENHO, MENOS
POLUIÇÃO DO AR.

O combustível resultante da conversão do gás em
líquidos (GTL) é incolor, inodoro e praticamente
livre de enxofre. Produzido a partir do gás natural
com o uso da tecnologia pioneira da Shell, pode
ser misturado ao diesel e usado nos motores
modernos já existentes.
Este combustível gera uma quantidade muito
menor de poluentes locais, como os particulados,
os óxidos nitrosos, o enxofre e o monóxido de
carbono, do que o óleo diesel convencional. Está
sendo usado para abastecer táxis e ônibus em
algumas das cidades mais congestionadas do
mundo, inclusive Bangkok e Xangai, onde são
maiores os benefícios ambientais e para a saúde.
O combustível GTL pode também contribuir para
a eficiência de combustível.

Derramamentos
Reduzir os derramamentos em nossas
operações e navios é tarefa que requer
procedimentos claros, disciplina constante
e monitoração eficiente.
Entre 1997 e 2005 o volume de petróleo e
derivados derramado por nossas operações
devido a causas que podemos prevenir
diretamente, como a corrosão ou as falhas
operacionais, diminuiu gradativamente. Os
derramamentos decorrentes de atos de
sabotagem ou fenômenos naturais extremos,
como os furacões, flutuaram conforme os
acontecimentos.

“VOZES”
Atualmente os motores limpos e de alta
eficiência estão irredutivelmente vinculados
aos combustíveis de alta qualidade. Para
que as emissões e o consumo de combustível
sejam reduzidos ainda mais no futuro, será
preciso tanto uma tecnologia inovadora
quanto combustíveis avançados.
A Volkswagen e a Shell estão trabalhando
em estreita colaboração em combustíveis
inovadores como os biocombustíveis de
segunda geração e os combustíveis
sintéticos. Premiações altamente
conceituadas, como o 'Prêmio Professor
Ferdinand Porsche 2005' e a primeira
vitória de um carro a diesel na longa história
da corrida de Le Mans, que conquistamos
em 2006 com o Audi R10 usando o
combustível Shell GTL, demonstram o sucesso
dessa colaboração.
Continuaremos a seguir rigorosamente esse
curso e a oferecer, também no futuro,
mobilidade sustentável e de custo acessível
aos nossos clientes. A Volkswagen AG
encontrou na Shell um parceiro competente e
inovador no empreendimento dessa
iniciativa.
Professor Dr Martin Winterkorn
PRESIDENTE DA DIRETORIA DA VOLKSWAGEN AG

Os volumes derramados devido a corrosão ou
falhas operacionais aumentou ligeiramente em
2006, o que se deveu em grande parte a dois
grandes derramamentos ocorridos na Nigéria.
No primeiro caso, a tubulação de um oleoduto
subterrâneo foi danificada durante o
assentamento de outro oleoduto. O segundo
caso foi causado pela corrosão. A perda de
petróleo resultante foi de quase um quarto do
total que derramamos em 2006. Nos locais da
Nigéria em que o trabalho foi suspenso devido à
situação de segurança somente haverá
disponibilidade de informações confiáveis sobre
derramamentos quando voltarmos para
empreender reparos e reiniciar as operações. Em
outras regiões da Nigéria, nas áreas em que
tivemos condições de operar, os derramamentos
decorrentes de corrosão e falhas operacionais
foram os menores dos últimos sete anos, graças a
inspeção e reparos mais eficientes que
permitiram um desempenho cada vez melhor.
Fora da Nigéria, o número e o volume de
derramamentos evitáveis continuou a diminuir
durante o ano passado. Em nosso setor de
upstream a melhoria nas atividades de inspeção e
manutenção dos oleodutos permitiu uma
redução dos derramamentos evitáveis em quase
60% em Omã, por exemplo, desde 2000. No
setor de downstream o número e o volume de
derramamentos evitáveis tornaram a baixar em
2006. Em nossas refinarias e fábricas de
produtos químicos estamos rastreando os

pequenos vazamentos com maior cuidado e
solucionando mais cedo as causas subjacentes.
Nossa rede de distribuição também implementou
um programa destinado a impedir de forma próativa os derramamentos por meio de inspeção e
manutenção mais focadas nas canalizações dos
oleodutos e nos tanques nos depósitos de
armazenamento, ao mesmo tempo que envida
esforços para prevenir derramamentos a partir de
caminhões-tanque, especialmente na África.
Vinte e dois milhões de toneladas de petróleo
foram transportadas em 2006 por navios
controlados pela Shell. Foram derramadas menos
de duas toneladas, o que reflete o rigor dos nossos
procedimentos operacionais.
Conteúdo adicional na web:
• Nossos esforços para melhorar ainda mais a integridade
dos ativos (inclusive derramamentos)
• Desempenho relativo a derramamentos na Nigéria no
Relatório Ambiental e Social sobre a Shell na Nigéria

www.shell.com/spills
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Biodiversidade
O crescimento das populações e da riqueza está ameaçando muitos
ecossistemas sensíveis e ricos em biodiversidade. A satisfação da
necessidade mundial de suprimentos de energia mais numerosos e
cada vez mais diversificados acarreta o risco de uma pressão ainda
mais intensa. Fazem-se necessárias novas opções em tecnologia,
parcerias e maneiras de trabalhar. A Shell está empenhada em
ajudar e faz um progresso lento mas constante na tarefa de
transformar esse empenho em ação.
Como a Avaliação de Ecossistemas do Milênio deixou claro em 2005, os
governos precisam urgentemente encontrar o equilíbrio certo entre
desenvolvimento e conservação da natureza. O maior problema é a intrusão
das atividades agrícolas e de construção de moradias. Mas a produção de
energia também desempenha um papel, desde a busca de petróleo e gás em
áreas sensíveis até a necessidade de terras adicionais para a infra-estrutura
energética e, cada vez mais, para as colheitas energéticas.
Fomos a primeira companhia energética a adotar um padrão de biodiversidade,
segundo o qual devemos respeitar os locais protegidos, trabalhar com outros
para manter os ecossistemas e buscar parcerias com o propósito de conservar a
biodiversidade. Assumimos o compromisso de não levar a cabo atividades de
exploração ou desenvolvimento de petróleo e gás natural em sítios protegidos
do Patrimônio Mundial (World Heritage) - mais de 170 locais reconhecidos
pela Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas
(UNESCO). Assumimos também o compromisso de cumprir práticas
operacionais rigorosas nos locais designados pela União Internacional pela
Conservação da Natureza (IUNC) como áreas protegidas da Categoria I-IV e
em outras áreas de alto valor em termos de biodiversidade. No momento
estamos trabalhando em normas referentes à obtenção sustentável de
biocombustíveis de transporte (ver box).
Transformando compromissos em ação
Agora as avaliações de impacto social e ambiental que são feitas nos estágios
iniciais de nossos projetos incluem checagens de biodiversidade. Nosso Sistema
de Gestão de HSSE passou a incluir instruções sobre operação em áreas de alto
valor em termos de biodiversidade.

“VOZES”

Além disso, requeremos que as operações em áreas protegidas da Categoria
I-IV da IUNC tenham planos de ação pela biodiversidade. Estes planos
incluem medidas destinadas a conservar ou enriquecer a biodiversidade local e
checagens para verificar se tais medidas estão implementadas e são eficientes.
No início de 2006 todas essas operações - em Brunei, na Holanda, na Nigéria
(ver box) e nos EUA - já haviam implementado seus planos. Nosso objetivo é
que existam planos semelhantes para as operações em outras áreas de alto valor
em termos de biodiversidade até o final de 2007.
Mas o valor dos planos depende inteiramente da nossa capacidade para
executá-los. Disseminar a conscientização e as habilidades de gestão da
biodiversidade entre o pessoal chave dos projetos continua sendo uma tarefa
prioritária, em que somos ajudados pela nossa biblioteca de estudos de casos,
que foi atualizada e ampliada em 2006. Outra fonte de ajuda é a rede da
biodiversidade, que compartilha exemplos de boa prática entre equipes de
projetos. Além disso, estamos desenvolvendo programas de treinamento na
implementação de planos de ação relativos à biodiversidade.
Trabalho de colaboração
A fim de apoiar a conservação da biodiversidade global e reduzir os impactos
sobre a biodiversidade nas áreas adjacentes às nossas operações, trabalhamos
em colaboração (e aprendemos) com mais de 100 organizações científicas e
conservacionistas em 40 países. Os detalhes do trabalho que fazemos com
algumas dessas organizações acham-se disponíveis na web.

Conteúdo adicional na web:
• Nosso enfoque da biodiversidade na prática (estudos de casos)
• Nosso trabalho de colaboração para promover a conservação
• Protegendo a biodiversidade em operações em áreas protegidas pela IUNC.

www.shell.com/biodiversity

PLANO DE AÇÃO PELA BIODIVERSIDADE: FLORESTAS NATIVAS
DA NIGÉRIA

Temos concessões para extração de petróleo e gás em duas reservas
florestais nativas do Delta do Niger que são áreas protegidas pela
IUNC. Essas áreas não produzem há muitos anos mas temos poços
inoperantes em uma delas e oleodutos ativos na outra. É possível que
os caminhos que abrimos quando estávamos produzindo na região
tenham permitido o acesso de outros às áreas e possibilitado
atividades madeireiras e de caça ilegais.
Em 2005 a joint venture SPDC lançou dois planos de ação pela
biodiversidade destinados a preservar a floresta e desenvolver fontes
alternativas de renda para a comunidade local.
O plano foi preparado com a participação de agricultores, de
grupos locais e do governo. As ações incluíram programas de
conscientização da biodiversidade na comunidade local e projetos
de desenvolvimento de fontes alternativas de renda a partir das
florestas. De acordo com o plano, o controle da atividade madeireira
foi transferido do governo para um comitê comunitário de gestão
florestal, cujo desempenho vamos financiar. Os planos são de
propriedade das comunidades baseadas na floresta e a elas cabe a
responsabilidade pela implementação.
Jonathan Amakiri
CONSULTOR AMBIENTAL PRINCIPAL, SHELL NIGÉRIA
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Sobrevoando o Delta do Mackenzie, Ártico canadense, local do
projeto de gás Niglintgak da Shell Canadá.

BIOCOMBUSTÍVEL E BIODIVERSIDADE

EXPLORAÇÃO AO LARGO DO LITORAL NORTE DO ALASCA

Os governos estão se voltando cada vez mais para a contribuição dos
combustíveis vegetais e provenientes do lixo orgânico (biocombustíveis) para
ajudar nas questões de segurança energética e mudança climática. A Lei da
Energia de 2005, por exemplo, estabeleceu nos EUA metas novas e agressivas
para os biocombustíveis, enquanto a União Européia quer ter 5,75% dos
transportes abastecidos por biocombustíveis até 2010.

Estamos explorando os mares de Beaufort e Chukchi, ao largo da costa norte
do Alasca, em busca de petróleo e gás natural. Essas áreas não estão sob
proteção nacional ou do IUNC e há muitos anos são cenário de atividades
relativas a petróleo e gás natural. Mas são áreas remotas, de clima rigoroso e
em rápida transformação, grandes populações de baleias, leões marinhos e
focas, além de comunidades locais cujo meio de subsistência é a caça.
Estamos empenhados em agir com muito cuidado, cumprindo nossas
normas de biodiversidade e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSSE),
aprendendo as lições de outros projetos da Shell com experiência em
operações sob condições árticas. Continuamos a mitigar e monitorar o
impacto de nossas atividades, além de consultar e trabalhar com as
comunidades locais. Completamos em 2005 uma avaliação de impacto
como preparação para a exploração sísmica. Esse estudo destacou a
necessidade de reduzir ao mínimo a perturbação das baleias da Groenlândia
que passam os meses de verão na região. Em resposta a essa questão,
implementamos um programa de monitoração de mamíferos marinhos e
mitigação de impacto que emprega pessoas experientes da região como
observadores. Tivemos certo grau de atividade de exploração sísmica no mar
de Chukchi em 2006, mas no mar de Beaufort não foi feito nenhum
trabalho devido ao pesado gelo marinho. Planejamos realizar mais testes
sísmicos no mar de Chukchi em 2007 e, se as condições permitirem,
também no mar de Beaufort. Planejamos, também, dar início à perfuração
exploratória no mar de Beaufort em 2007 logo que cumprirmos os requisitos
do governo e concluirmos uma avaliação de impacto de acordo com os
requisitos da Shell para esse trabalho.

Mas existem riscos. A produção de combustível a partir de colheitas competirá
cada vez mais com a produção alimentar pela água e a escassa terra arável. Isto
pode acarretar a derrubada de florestas tropicais e a conseqüente ameaça a
habitats frágeis da vida selvagem. É provável que a meta norte-americana seja
alcançada, sobretudo, com o etanol do milho que, se não fosse aproveitado
dessa forma, teria sido usado com alimento para o gado. Calcula-se que será
necessário encontrar mais 1,6 milhão de hectares de terra cultivada para
substituir o milho. É possível que o cumprimento da meta norte-americana
requeira de 10 a 30% das terras agrícolas da região para o cultivo de colheitas
energéticas.
Estamos trabalhando com ONGs, governos, fornecedores e consumidores
industriais na produção de colheitas energéticas sustentáveis, como por
exemplo através da Mesa Redonda sobre o Azeite de Dendê Sustentável.
Enquanto isso monitoramos o desempenho dos nossos fornecedores de
biocombustíveis em relação ao padrão de biodiversidade e aos Princípios
Empresariais Gerais da Shell. Estamos também investindo em biocombustíveis
avançados de segunda geração, derivados de restos de madeira e da palha, que
não competem com a produção alimentar (página 15) e poderiam contribuir
para reduzir a demanda de milho e azeite de dendê.
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Vivendo de acordo com
nossos princípios
Os Princípios Empresariais Gerais da Shell
foram criados há 30 anos e continuam a
definir o que representamos e como nos
comportamos. Em 2006 lançamos um
Código de Conduta comum, aplicável à
totalidade da companhia, a fim de prestar
uma orientação mais minuciosa sobre o
comportamento que nossos princípios
requerem.
Comportando-se com integridade
A integridade é um dos nossos três valores centrais
e um dos alicerces dos Princípios Empresariais da
Shell. Expressamos este valor em ação por meio de
uma política clara e simples: zero de tolerância de
suborno e fraude.
Em certas partes do mundo nossa política de
proibição do suborno contraria a prática comum e
para obter a conformidade dos empregados
precisamos recorrer a treinamento e monitoração
extensivos.
De acordo com nosso questionário interno dirigido
ao mais alto representante da Shell em cada país,
em 2006 empregados de mais de 100 países
compareceram a sessões sobre o uso correto de
intermediários em transações comerciais (mais
sobre esses dados na página 37).
Para nos ajudar a seguir os Princípios Empresariais,
os empregados recebem treinamento on-line e face
a face em áreas chave, que incluem prevenção do
suborno e da corrupção.

Introduzimos uma helpline e um website globais
em 2005, que implementamos país por país. Em
alguns países esses recursos substituíram as linhas
de assistência locais que haviam operado durante
muitos anos. O novo recurso global está disponível
24 horas por dia e permite que empregados e
parceiros comerciais solicitem orientação e
reportem preocupações (anonimamente, se
quiserem) relativas à suspeita de incidentes de
suborno e fraude, bem como de outras violações
do Código de Conduta e dos Princípios
Empresariais da Shell. Os casos de suborno e
fraude são reportados ao Comitê de Auditoria da
Diretoria da Royal Dutch Shell plc. Em 2006
foram reportados 96 casos de violação, em
resultado dos quais a companhia encerrou seu
relacionamento com 143 empregados e
contratados.
A cada dois anos a pesquisa Shell People Survey
(página 25) pergunta aos empregados, entre outras
coisas, se a parte da Shell em que trabalham age
com integridade ao lidar com o mundo externo.
Na pesquisa de 2006, 81% do pessoal
responderam afirmativamente, enquanto 4%
deram resposta negativa. Isto confere com os
resultados obtidos desde o início da pesquisa em
1999, inclusive em 2004, após a recategorização de
nossas reservas comprovadas de petróleo e gás.
Contratados
Espera-se dos contratados que cumpram nossos
princípios empresariais, ou princípios equivalentes,
quando trabalham para nós. Em muitos locais nós

trabalhamos com os contratados para ajudá-los a
compreender e aplicar esses princípios. Quando
não podem fazê-lo precisamos rever o
relacionamento, até o ponto de incluir o
cancelamento do contrato. Em 2006 cancelamos
mais de 40 contratos por essa razão, segundo o
questionário interno dos altos representantes
nacionais da Shell (mais sobre esses dados na
página 37). Foram cancelados, por exemplo, vários
contratos no Brasil, Canadá, Nigéria, Trinidad e
Tobago e EUA.
Atividades políticas e de lobbying
Nossos Princípios Empresariais permitem e
incentivam a contribuição para debates sobre
questões importantes de política que afetem nossas
atividades comerciais, nossos empregados ou as
comunidades locais em que operamos (ver box).
Os princípios proíbem pagamentos pelas
companhias Shell a partidos políticos e, a razão
disso é evitar que as mesmas comprem favores ou
dêem a impressão de fazê-lo. Segundo nosso
questionário interno anual (ver a página 37), em
2006 não fizemos nenhum pagamento a partidos
ou campanhas políticas.
Como muitas outras corporações nos EUA, a Shell
Oil Company administra um comitê de ação
política (Comitê de Conscientização Política dos
Empregados da Shell Oil Company), que é uma
organização voluntária, fundada e dirigida por
empregados, que faz contribuições em dinheiro a
partidos políticos ou a candidatos individuais a
cargos públicos, ou a organizações que os apóiam.

AS LEIS DA CONCORRÊNCIA

Em junho de 2006 a Shell Itália e a Shell Aviation
foram multadas em mais de 56 milhões de euros
pela entidade italiana reguladora da concorrência
(Italian Competition Agency) por terem,
supostamente, trocado informações através de joint
ventures de aeroportos. As multas foram reduzidas
alguns meses mais tarde para um total de 37,64
milhões de euros. Em outubro de 2006 fomos
acusados na Argentina de parcelamento de
mercado em gás liquefeito de petróleo e multados
em cerca de US$83.000. Estamos apresentando
recurso em ambos os casos.
Em 2006 recebemos uma multa de 108 milhões de
euros por termos participado de um cartel no
mercado holandês do betume. A Comissão
Européia (CE) constatou que a Shell e outras 13
companhias haviam fixado preços de meados dos
anos 1990 até o início de 2002. O empregado
envolvido aposentou-se da Shell antes do início da
investigação.
A CE nos multou também em 161 milhões de
euros no ano passado por nossa participação em
um cartel de borracha sintética entre 1996 e 1999.
A investigação da CE tivera início em 2003.
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Como ressaltou o chefe do setor de downstream,
Rob Routs, dirigindo-se aos 73 mil integrantes de
seu quadro de pessoal no ano passado, após o
anúncio das decisões sobre os cartéis do betume e
da borracha: "A infração das leis da concorrência
não será tolerada na Shell. Minha posição quanto a
isto é inequívoca. Se vocês participarem de
entendimentos ilegais com concorrentes, sofrerão
medidas disciplinares que poderão incluir a
demissão".
Desde meados dos anos 1990 mantemos um
extensivo programa de treinamento destinado a
ajudar os empregados a cumprirem as leis da
concorrência e estamos trabalhando com afinco
para reforçar a cultura da conformidade. O
cumprimento das leis da concorrência é parte
essencial do novo Código de Conduta da Shell.
Nosso Programa Global de Conformidade
Antitruste foi reforçado. Qualquer pessoa que
mantenha contato com concorrentes, fornecedores
ou clientes comerciais deve submeter-se a
treinamento.

O comitê fez doações no total de US$109,000
entre 2005 e 2006. Todas as doações feitas são
divulgadas publicamente à Comissão Eleitoral
Federal do governo norte-americano. Embora a
Shell Oil Company proporcione suporte
administrativo ao comitê, a companhia não
financia as doações feitas pelo mesmo nem faz, ela
própria, nenhuma contribuição política.
Cumprindo as leis da concorrência
Nossos Princípios Empresariais requerem que
concorramos de maneira ética, imparcial e de acordo
com as leis da concorrência aplicáveis. Em 2006
fomos obrigados a lembrar, penosamente, casos em
que no passado alguns empregados deixaram de
viver segundo nossos princípios e intensificamos os
esforços para que isso não aconteça no futuro
(ver box).

Conteúdo adicional na web:
• Nosso enfoque para lidar com suborno e corrupção
(incluindo a cartilha da direção)
• O trabalho de colaboração da Shell para promover a
integridade comercial (incluindo a Iniciativa de
Transparência das Indústrias Extrativas)
• O novo Código de Conduta para toda a Shell

www.shell.com/integrity

CÓDIGO DE CONDUTA

No final de 2006 lançamos um Código de
Conduta para toda a Shell. Há muitos anos as
operações da Shell em vários países, inclusive nos
EUA, adotaram códigos próprios, mas este é o
primeiro a abarcar a totalidade da companhia,
aplicando-se a todo o pessoal que trabalha seja nas
companhias Shell, seja em joint ventures em que
temos participação controladora.

LOBBYING RESPONSÁVEL

A Nota de Orientação sobre o Lobbying
Responsável, que distribuímos entre o pessoal em
2006, estabelece as regras básicas a seguir quando
revelamos nossas opiniões a outros. Os princípios
incluem o acatamento das práticas locais e,
sempre que possível, o trabalho conjunto com
uma grande variedade de stakeholders. A Nota
contém exemplos ilustrativos extraídos do mundo
real, como a decisão da Shell de se retirar da
Coalizão Climática Global nos fins da década de
1990, quando as atividades da coalizão deixaram
de ser compatíveis com nosso apelo no sentido de
ação relativamente à mudança climática.
Falamos com os governos diretamente, por
intermédio de associações da indústria e, às vezes,
juntando forças com outras companhia e ONGs a
respeito de questões específicas. Quando nos
dedicamos a lobbying por intermédio de grupos
da indústria, nossa voz é uma entre muitas.
Embora trabalhemos com afinco para influenciar
esses grupos, sua posição nunca reflete com
exatidão as nossas opiniões sobre todos os tópicos.
Em 2006 publicamos em nosso website os nomes
das principais associações comerciais, bancos de
idéias e outras organizações que falam em nome
da Shell em todo o mundo.
Entre os esforços de lobbying que empreendemos
recentemente estão a participação no Grupo de
Líderes Corporativos sobre Mudança Climática
no Reino Unido. Integrado por 19 companhias,
o grupo faz parte do Programa Cambridge de

Negócios e Meio Ambiente de Sua Alteza Real
o Príncipe de Gales. O programa está
incentivando o governo britânico a tomar
medidas baseadas no mercado para lidar com as
emissões de gases de efeito estufa no país e
proporcionar liderança internacional na questão
da mudança climática.
O presidente da Shell Oil Company nos EUA
está apelando publicamente, em nome da Shell,
por medidas governamentais que estabeleçam um
limite obrigatório para as emissões de gases de
efeito estufa e permitam que as companhias
negociem as quotas de emissão.
Em 2006 a Shell defendeu a abertura de uma
parte maior do Golfo do México à exploração do
petróleo e do gás para aumentar a segurança
energética, pois acreditamos que isso pode ser
feito de maneiras ambientalmente responsáveis.
Em dezembro de 2006 o presidente da Shell
Nederland BV e outros líderes da indústria
publicaram uma carta aberta em nome de suas
companhias, encorajando o governo holandês a
intensificar o foco da atenção sobre as questões
ambientais.
Em janeiro de 2007 nosso Executivo Principal
pediu ao governo uma regulação eficiente sobre
mudança climática em carta aberta ao jornal
Financial Times.

O funcionário responsável por Ética e
Conformidade lança o Código de Conduta.

O objetivo do código é ajudar o pessoal a aplicar
na prática nossos Princípios Empresariais,
definindo as regras e padrões básicos que
esperamos que o pessoal siga, bem como o
comportamento pertinente. O código proporciona
orientação em mais de vinte áreas, da lei antitruste
ao abuso de tóxicos. A mensagem do código é "Se
você está em dúvida, pergunte".
Todos os empregados receberam um exemplar do
Código de Conduta em 2006. Agora temos
programas de conscientização e treinamento online compulsórios em andamento para garantir
que todos compreendam e sigam o código.
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Segurança pessoal e de processo

“VOZES”
HEARTS AND MINDS

Eu relutava em impedir atos inseguros
porque não queria ofender meus colegas.
Mas depois de participar do exercício
Hearts and Minds do programa
"Compreendendo sua Cultura", perdi o
medo de reportar meus erros ou os atos
inseguros de outras pessoas. Agora a
intervenção é normal e bem-vinda em
nosso local de trabalho, na maioria dos
casos. A equipe está mais disposta a
aprender com os erros dos outros,
sabendo que poderia acontecer conosco.
As lições aprendidas em função de
incidentes de segurança ocorridos no
passado são compartilhadas a nível de
chão de fábrica para prevenir ocorrências
semelhantes. Agora aplicamos também a
política Stop Work (Suspender o Trabalho)
sempre que necessário para evitar
situações perigosas. Isto é progresso, mas
precisamos ter paciência para ver
acontecer a verdadeira mudança cultural,
especialmente entre os contratados.
Dana Empading
TÉCNICO DE OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS

A segurança é nossa primeira prioridade em
todas as ocasiões. Estamos empenhados em
prevenir incidentes, como derramamentos,
incêndios e acidentes, que coloquem em
risco nosso pessoal, nossos vizinhos e nossas
instalações.

temos menos supervisão. Houve, por exemplo, um
aumento do número de casos de agressão,
afogamento e acidentes rodoviários com vítimas
fatais em 2006. Essas três causas foram
responsáveis por mais de 75% da perda de vidas no
ano passado.

Nossa meta é o zero de fatalidades. Queremos que
todos os nossos 108.000 empregados e os cerca de
300.000 contratados que trabalham em nossas
operações voltem para casa em segurança todos os
dias.

Devido sobretudo ao maior número de fatalidades
daí decorrentes, nossa taxa de acidentes fatais (o
número de fatalidades por 100 milhões de horas de
trabalho), que havia melhorado em mais de 50%
desde 1997, não apresentou alteração significativa
no ano passado. Isto reconfirma não só a
importância das nossas medidas para proteger o
pessoal na Nigéria como também a importância
dos esforços que fazemos no sentido de modificar
comportamentos e reforçar nossa cultura de
segurança.

Fazer progresso rumo a essa meta depende da
existência de processos seguros e de uma sólida
cultura de segurança, o que começa pela aplicação
de normas e sistemas em comum. Nossos
Princípios Empresariais requerem que todas as
companhias Shell, os contratados e as joint
ventures que controlamos operem de acordo com
nosso padrão de HSSE. Isto significa uma gestão
sistemática dos riscos de HSSE, a certificação das
principais instalações segundo um padrão
ambiental externo, como o ISO 1400 e a adoção
de planos de resposta de emergência, testados
periodicamente, para minimizar os danos em caso
de incidente. Investigamos todos os incidentes
graves e os casos de quase-acidente. As lições que
extraímos dessas investigações são compartilhadas
com outras partes do nosso negócio a fim de
ajudar a prevenir a ocorrência de incidentes
semelhantes.
Desempenho em segurança
Inspira-nos profundo pesar o fato de que 37
pessoas (dois empregados e 35 contratados)
perderam a vida enquanto trabalhavam para a Shell
em 2006. Um caso a mais que em 2005. Dezessete
dessas mortes ocorreram na Nigéria, sendo nove
resultantes de seqüestros ou agressões em um
contexto de aumento acentuado da violência com
motivação política e criminal.
Outras fatalidades ocorreram recentemente fora de
nossas operações e do horário de trabalho, quando

Tudo indica que tais esforços estejam contribuindo
para reduzir os casos de lesão corporal. O índice de
lesões corporais referente a pessoal e contratados
melhorou em cerca de 45% desde 1997. Os casos
de lesão corporal no trabalho diminuíram
novamente em 2006, ultrapassando a meta que
havíamos estabelecido.
Modificando o comportamento
Nosso programa premiado Hearts and Minds,
introduzido na totalidade da companhia em 2004,
destaca a necessidade dos empregados impedirem
qualquer comportamento inseguro no momento
em que o identifiquem. No ano seguinte,
acrescentamos as três Regras de Ouro de HSSE
para esclarecer nossas expectativas e fazer com que
as pessoas se sintam mais responsáveis pelo
comportamento seguro, tanto da parte delas
próprias quanto de seus colegas. As Regras de
Ouro são: "Você e eu devemos: Cumprir a lei, as
normas e os procedimentos; Intervir em situações
inseguras ou atos de não conformidade; e Respeitar
os nossos vizinhos". Nosso programa de
competência em HSSE fez progresso em 2006. O
programa verifica se os mais de 20.000 empregados

BRENT BRAVO

Em 2003 dois contratados perderam a vida
tragicamente em um dos pilares que suportam a
plataforma de Brent Bravo, no Mar do Norte. A
investigação interna revelou que não estávamos à
altura dos padrões de segurança a que aspiramos.
Declaramo-nos culpados das acusações que foram
formalmente apresentadas após uma investigação
levada a cabo pelo Executivo de Saúde e Segurança
do Reino Unido e fomos multados em
GBP900.000 em 2005.
Após a tragédia fizemos uma revisão minuciosa de
todas as nossas instalações offshore no Mar do
Norte e em 2004 lançamos um programa de
US$1 bilhão destinado a melhorar essas operações.
Estamos trabalhando com afinco para modificar
comportamentos. Por exemplo, agora os
workshops "Taking Responsibility" (Assumindo
Responsabilidade) são organizados para o pessoal e
os contratados, com a participação de atores para
ressaltar as trágicas conseqüências do trabalho sem
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segurança. Foi adotado um novo programa, "Deep
Learning" (Aprendizagem Profunda), para nos
ajudar a compreender as causas subjacentes, de
natureza cultural ou estrutural, de um acidente e a
modificar o comportamento dos decisores chave.
Foram organizadas sessões do "Deep Learning"
para o pessoal que trabalha em Brent Bravo e para
400 empregados de Exploração e Produção na
Europa. Além disso o programa foi adaptado e
usado pelo negócio de fabricação do nosso setor de
downstream.
A Investigação de Acidente Fatal sobre as
fatalidades de 2003 em Brent Bravo foi concluída
em 2006. Aceitamos suas conclusões, que
identificaram áreas em que os sistemas haviam sido
ineficientes, e tomamos medidas para solucionar
esses problemas. A investigação não fez nenhuma
outra recomendação no sentido da tomada de
medidas.

responsáveis por tarefas que envolvem um risco
significativo de HSSE, inclusive altos gerentes, têm
o treinamento necessário.
Foi lançado em 2006 um pacote de aprendizagem
on-line sobre comportamento seguro, ao mesmo
tempo que intensificávamos nossos esforços de
comunicação interna, com maior foco sobre a
necessidade de pessoas em posições de liderança.
A Semana da Segurança de 2006 do setor de
downstream consolidou a noção de que a
segurança é responsabilidade de todos e a
prioridade máxima dos elementos chave da
direção. Agora os líderes do nosso negócio de
Exploração e Produção são avaliados a cada dois
anos pelo respectivo pessoal, que julga até que
ponto eles demonstram liderança em segurança
usando a ferramenta "Seeing Yourself As Others
See You" (Veja-se Como os Outros Vêem Você).
Os líderes devem incorporar o feedback que
recebem.
Programas de segurança para motoristas
Todo ano empregados e contratados da Shell
cobrem 1,9 bilhão de quilômetros de distância
dirigindo a serviço da companhia, o que equivale a
circundar o equador 130 vezes por dia. Nossos
esforços para melhorar a segurança na estrada estão
começando a dar resultado em alguns dos lugares
de maior perigo para motoristas em todo o
mundo. No ano passado a campanha da Shell Oil
Products África, "Drive to Live Campaign"
("Campanha Dirigir para Viver"), foi disseminada
do Quênia até a Etiópia, Gana, Marrocos e África
do Sul. Embora o total geral de fatalidades
rodoviárias em nosso setor de upstream tenha
aumentado em 2006, houve alguns sucessos
evidentes. Na ilha russa de Sakhalin, o programa
de cintos de segurança da joint venture Sakhalin
Energy reduziu o número de fatalidades
rodoviárias entre pessoal e contratados de quatro
em 2004 para zero em 2006. O programa foi
estendido à totalidade da ilha a fim de beneficiar as
comunidades locais.

A plataforma Mars após os reparos, abril de 2006.

Segurança de processo
Segurança de processo se refere a cuidar para que
nossas instalações sejam bem planejadas, operadas
dentro dos seus limites e bem mantidas. Como
destacou o recém-publicado Relatório Baker sobre
o acidente na refinaria da BP, no Texas, em 2005,
a tomada de tais providências em base sistemática é
essencial para evitar incidentes de vulto.
Estamos sempre buscando maneiras de melhorar a
segurança de processo. Nosso negócio de
Exploração e Produção tem planos de gastar mais
na integridade dos ativos. No correr dos últimos
três anos quase dois terços do investimento que
fizemos no setor de downstream foram dedicados à
manutenção da confiabilidade e da segurança das
instalações existentes, um nível de investimento
que, em termos gerais, esperamos manter. Além
disso nossos Negócios estão conferindo maior rigor
aos padrões de desenho e revendo limites
operacionais e práticas de manutenção. No
momento estamos estudando as recomendações e
conclusões do Relatório Baker em busca de lições a
aprender.
Protegendo nosso pessoal
O aumento acentuado dos casos de agressão com
vítimas fatais verificado no ano passado na Nigéria
foi um lembrete trágico da importância de
medidas de segurança para a proteção de pessoal e
contratados. Nossa rede regional de consultores de
segurança foi ampliada em 2006 a fim de
proporcionar suporte prático e imediato às
operações da Shell. Foi um ano em que sofremos
incidentes de segurança significativos, tais como
assalto à mão armada, seqüestros e vandalismo, em
19 países. A segurança armada foi empregada
também em 19 países. Estes dados provêm do
nosso questionário interno dirigido aos mais altos
representantes da Shell em cada país (mais sobre
esses dados na página 37).

Conteúdo adicional na web:
• Nosso enfoque de segurança, incluindo compromisso e
padrão de HSSE
• Como o programa Hearts and Minds está reforçando
nossa cultura de segurança
• Nosso enfoque de proteção do pessoal (incluindo
nosso Padrão de Segurança)

www.shell.com/safety

PREPARAÇÃO PARA FURACÕES NO GOLFO DO MÉXICO

Em 2005 a gigantesca plataforma Mars foi devastada pelo furacão Katrina no
Golfo do México. Em maio de 2006 a plataforma retomou suas atividades de
produção. Foi uma das últimas e, tecnicamente, a mais espetacular das fases do
nosso esforço de recuperação que se seguiu ao Katrina. Aplicamos o que
aprendemos com a recuperação da Mars à tarefa de melhorar ainda mais a
capacidade do nosso equipamento offshore para resistir a furacões e reduzir as
interrupções quando o equipamento sofre danos. Acima do nível do mar, a maior
parte dos danos sofridos pela Mars ocorreu quando os imensos grampos que
prendem parte da estrutura da plataforma sucumbiram ante as rajadas de vento de
270 km por hora. Abaixo do nível do mar, a âncora da sonda móvel de outra
companhia, que se soltara, colidiu com a tubulação e produziu uma rachadura.
Em 2006 instalamos sistemas de grampeamento redesenhados que são quatro vezes
mais resistentes, não apenas na Mars mas também, como precaução, em todas as
nossas plataformas do Golfo do México. Participamos de um projeto conjunto da
indústria cujo objetivo é tornar mais rigorosas as especificações relativas à
ancoração de sondas móveis durante a estação dos furacões. Antecipando futuras
tempestades, estamos aperfeiçoando nossos sistemas de comunicações, aumentando
o número de helicópteros, embarcações e peças avulsas que mantemos em
disponibilidade, e trabalhando em colaboração com outros em busca de meios
alternativos para levar o petróleo às refinarias de forma segura em caso de dano de
uma parte da rede de tubulações dos oleodutos.
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SHELL 2006
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Direitos humanos
O apoio aos direitos humanos fundamentais
faz parte dos nossos Princípios Empresariais
Gerais e é um aspecto essencial da maneira
pela qual operamos.
Acreditamos que as companhias têm um papel a
desempenhar na defesa e promoção dos direitos
humanos, de formas práticas que se relacionam
diretamente com suas atividades comerciais, bem
como no apoio aos esforços dos governos para
melhorar o respectivo desempenho em termos de
direitos humanos.
Segurança e direitos humanos
O Padrão de Segurança do Grupo determina como
devemos proteger nosso pessoal e nossas
instalações, mantendo, ao mesmo tempo, o
respeito pelos direitos dos demais, o que inclui as
comunidades locais. A segurança armada somente
é permitida quando exigida por lei ou quando não
há nenhuma outra opção aceitável para lidar com
os riscos. Quando recorremos a guardas armados,
requeremos dos mesmos o cumprimento das
diretrizes da Shell nesta área, que se baseiam em
diretrizes e convenções das Nações Unidas sobre o
uso da força. Segundo nossas diretrizes, os guardas
armados devem receber cartões de bolso que
descrevem como a força pode ser empregada.
Devem primeiro procurar resolver qualquer
incidente de segurança sem fazer uso de força; se
isto não der resultado, somente a força mínima
necessária pode ser empregada e os guardas ficam
obrigados a prestar socorro a qualquer pessoa que
sofra ferimentos em resultado da ação, o que inclui
os próprios agressores. Fazemos checagens
periódicas para verificar se os guardas armados
compreendem essas regras.
No final de 2006, várias operações em países com
alto risco de segurança, inclusive a Nigéria e o
Paquistão, estavam implementando também os
Princípios Voluntários de Segurança e Direitos
Humanos, que foram desenvolvidos para o setor
energético por companhias, governos e
importantes ONGs de direitos humanos.

Reassentamento
Em todos os países, às vezes, é preciso deslocar
pessoas a fim de criar espaço para novas
instalações, inclusive infra-estrutura energética.
O reassentamento costuma ser feito pelos
governos. Nós incentivamos a aplicação de normas
internacionais no contexto de nossos projetos,
inclusive a consulta às comunidades sobre planos
de reassentamento e a provisão de compensação a
fim de, pelo menos, restaurar os padrões de vida
anteriores. Para permitir a construção do complexo
petroquímico de Nanhai, na China, por exemplo,
mais de 2.700 famílias foram reassentadas segundo
as normas chinesas e do Banco Mundial. Nossa
joint venture apoiou o programa do governo para
provisão de moradia de melhor qualidade aos
aldeões reassentados e continua a lhes proporcionar
ajuda para que encontrem emprego, desenvolvam
habilidades e estabeleçam pequenos negócios.
Lidando com riscos nacionais
A busca de petróleo e gás pode levar as companhias
energéticas a lugares onde o histórico de direitos
humanos não é bom, o que, evidentemente,
apresenta desafios e trocas. Se nos recusamos a
operar, deixamos o caminho livre para
concorrentes com princípios menos sólidos.
Permanecer em tais países expõe a companhia ao
risco de ser vista como cúmplice nas práticas do
governo nacional. A Shell toma suas decisões caso
por caso e a decisão se baseia no fato de termos ou
não termos condições de seguir nossos Princípios
Empresariais. Trabalhamos com o Instituto de
Direitos Humanos da Holanda a fim de
compreender e lidar com os riscos relativos a
direitos humanos que enfrentamos em
determinados países. As Avaliações de Risco
Nacionais do instituto comparam leis e práticas
locais à Declaração Universal dos Direitos
Humanos e mais de 80 outros tratados
internacionais, seguindo-se a identificação das
principais áreas de risco de um país, como por
exemplo direitos trabalhistas para trabalhadores
estrangeiros ou o comportamento das forças de
segurança. Em seguida, testamos nossos
procedimentos e práticas relativos ao respeito
desses direitos e fazemos o trabalho necessário para
preencher quaisquer lacunas. Em 2006 foram feitas
avaliações iniciais para a Ucrânia e o Cazaquistão.

ESFERAS DE AÇÃO E
RESPONSABILIDADE

Durante os últimos 20 anos cresceram
as expectativas da sociedade em
relação aos negócios no que se refere
a essa área. As companhias
passaram a enfrentar incertezas
sobre seu próprio papel e sobre a
atribuição de responsabilidade
5
quando os governos não cumprem
suas obrigações de direitos
humanos. Está em andamento
atualmente uma iniciativa das
Nações Unidas destinada a clarificar
as fronteiras entre responsabilidades
públicas e privadas. A Shell está
participando desse processo.
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A conscientização do pessoal e o aprimoramento
de suas habilidades relativas a direitos humanos
continuam sendo prioridades para nós. Fizemos
uma revisão, juntamente com o instituto holandês,
dos nossos esforços de treinamento em direitos
humanos na Nigéria. Como nos havíamos
comprometido a fazer em 2005, treinamos mais
500 operadores de campo na gestão de situações
difíceis, como resposta a conflito em comunidades
locais.
Direitos dos empregados
Os empregados da Shell podem se manifestar a
respeito de conflitos interpessoais por intermédio
de procedimentos formais, foros de pessoal,
consultores confidenciais e uma helpline global
disponível 24 horas por dia. O pessoal tem
liberdade para afiliar-se a um sindicato sempre que
a lei nacional o permita. Com base em nosso
questionário interno anual dirigido ao mais alto
representante da Shell em cada país, calcula-se que
12% do pessoal, nos países em que a lei permite a
disponibilização dessa informação, pertenciam a
sindicatos em 2006 (mais sobre esses dados na
página 37).
Mantemos o compromisso de não explorar
crianças, seja no emprego direto, seja
indiretamente por intermédio de joint ventures,
contratados ou fornecedores. De acordo com o
mesmo questionário interno, no final de 2006 as
companhias Shell em 95% dos países em que
operamos tinham procedimentos para impedir o
trabalho infantil. Das 5% restantes quase todas
operavam em países que aplicam solidamente suas
leis sobre trabalho infantil. O mesmo questionário
indicou que as companhias Shell em cerca de 90%
dos países tinham procedimentos em vigor para
prevenir o uso do trabalho forçado.
Conteúdo adicional na web:
• Lições aprendidas com o uso das nossas Avaliações de
Risco Nacionais
• Outras ferramentas, diretrizes e treinamentos da Shell
relativos a direitos humanos
• Histórico do uso dos Princípios Voluntários de
Segurança e Direitos Humanos pela Shell

www.shell.com/humanrights

Usamos este diagrama desde 2000 como ajuda na definição de nosso papel frente aos
direitos humanos:
1. Empregados: Responsabilidade direta. As questões incluem direitos trabalhistas e condições
de trabalho, por exemplo, proporcionar um local de trabalho seguro e saudável (página 22) e
evitar a discriminação.
2. Fornecedores, contratados (inclusive pessoal de segurança): Influência importante por
meio de triagem, estabelecimento de normas sobre contratos e provisão de treinamento. As
questões incluem: segurança, tratamento respeitoso dos cidadãos de terceiros países,
contratação local.
3. Comunidades: Oportunidade de apoio aos esforços do governo. As questões incluem:
aplicação de normas internacionais na relocação de pessoas, criação de oportunidades
comerciais locais através de operações ou investimento social (página 26).
4. Governos nacionais: Oportunidade de apoiar os esforços do governo contribuindo para o
desenvolvimento econômico e incentivando a transparência das receitas, como por exemplo
por meio da EITI (página 28).
5. Esforços internacionais: Oportunidade de ajudar, por exemplo, apoiando declarações e
iniciativas voluntárias internacionais de direitos humanos, fornecendo insumo para códigos
internacionais e desenvolvendo ferramentas para facilitar o cumprimento por parte das empresas.

Nosso pessoal
DIVERSIDADE NOS POSTOS DE SERVIÇO

A Shell é a única companhia energética
internacional com licença para construir e operar
postos de serviço na Índia. Trouxemos conosco
os padrões ambientais e sociais que adotamos,
inclusive nosso compromisso com a diversidade
e a inclusão. A rede de postos de serviço Shell,
que está crescendo em ritmo acelerado, tem feito
um esforço especial no sentido de empregar
mulheres, portadores de deficiências e elementos
desprivilegiados da sociedade.
Demos início à tarefa ouvindo com atenção para
garantir que compreendíamos as necessidades
específicas dessas pessoas.
Para o pessoal feminino isso significou a
instalação de vestiários e banheiros separados.
As mulheres trabalham nos turnos diurnos para
evitar a necessidade de trabalhar ou se deslocar
depois que escurece. Várias ONGs locais
ajudaram a convencer as famílias de que nossos
postos de serviço são lugares apropriados para as
mulheres trabalharem. O resultado foi que até o
final de 2006 havia em média 17 mulheres
trabalhando em cada posto de serviço.
Para os portadores de deficiências tornamos
nossos postos acessíveis, instalando, por
exemplo, rampas para cadeiras de rodas. Em
cada posto há um supervisor que sabe usar a
língua de sinais. Até o final de 2006 havia em
média 4 portadores de deficiências trabalhando
em cada posto.

A implementação da nossa estratégia e o
crescimento do negócio dependem do
recrutamento para a companhia de grande
número de profissionais de alta qualidade e
a manutenção do empenho total do nosso
pessoal.
Os Princípios Empresariais da Shell determinam
nosso empenho em proporcionar ao pessoal um
ambiente de trabalho seguro (página 22); respeitar
seus direitos humanos (página 24); promover seu
desenvolvimento profissional e criar um ambiente
de trabalho inclusivo.
Recrutamento
Estamos começando a ver os resultados da
intensificação dos nossos esforços de recrutamento.
Em 2006 contratamos perto de 6.000 pessoas,
quase 50% a mais que em 2005 e mais do dobro
dos níveis de recrutamento que mantínhamos nos
anos finais da década de 1990. Mais da metade
pertence à área técnica e, pela primeira vez,
recrutamos mais pessoas na Ásia do que em
qualquer outra região.
Procuramos recrutar pessoal local e fazê-lo de
forma sensível às condições locais. A fim de
contribuir para a formação de novas habilidades na
Argélia, por exemplo, estamos contratando e
treinando pessoal local recém-formado em vez de
dar preferência a pessoal experiente da companhia
energética nacional. Em 2006, contratamos quase
200 graduados das universidades locais e 75
profissionais indianos experientes para apoiar o
estabelecimento da Shell Technology Índia. Na
Nigéria recrutamos mais de 350 profissionais
graduados e experientes, um total recorde que
incluiu o maior número de nigerianos a retornar
do exterior para seu país natal.
Formação de habilidades
Para ajudar essa onda de pessoal novo a
compreender nossos valores desde o começo, os
programas de treinamento introdutórios foram
aprimorados. Os novos empregados são convidados
a participar de uma série de sessões de treinamento
e workshops que inclui cursos sobre os Princípios
Empresariais.
Proporcionamos equilíbrio entre aprendizado no
trabalho e fora dele. Em 2006 cerca de 10.000
empregados participaram dos nossos cursos de
desenvolvimento da liderança, que abrangeram a
totalidade da companhia. As questões de
desenvolvimento sustentável foram integradas aos
cursos, que são ministrados em conjunto com
importantes faculdades denegócios da Ásia, Europa
e EUA. Nosso Projeto Academy, lançado em 2005,
é um programa de aprendizagem especializado que
inclui avaliação e suporte contínuos a gerentes de
projeto para ajudá-los a formar habilidades,
aprender com a Shell e com peritos externos, e
aplicar nossos padrões e enfoques. Em 2006 foi
lançada a Commercial Academy (Academia
Comercial), destinada ao pessoal da área comercial.

Shell People Survey
A cada dois anos fazemos uma pesquisa entre todos
os empregados sobre o que acham da Shell e suas
experiências no trabalho. Isso nos ajuda a
identificar problemas e avaliar o moral do pessoal.
Em geral os resultados da pesquisa de 2006 foram
positivos e melhores que os da pesquisa anterior,
levada a cabo em 2004, que fora realizada logo
após a recategorização das nossas reservas
comprovadas de petróleo e gás.
Já comunicamos ao pessoal os resultados
pormenorizados da pesquisa de 2006 e estamos
adotando os planos para lidar com as áreas de
fraqueza identificadas a níveis local, dos Negócios e
da companhia.
Diversidade e inclusão
Estamos empenhados em criar um local de
trabalho que valoriza as diferenças. Uma força de
trabalho diversificada tem condições de
compreender melhor os clientes e os stakeholders.
Uma força de trabalho inclusiva tem mais
motivação e é mais capaz de pôr seus talentos em
ação. Temos três metas nessa área:
• Aumentar a proporção de mulheres na alta
direção para um mínimo de 20%. Fizemos bom
progresso em 2006, tendo a proporção de
mulheres em cargos elevados aumentado para
11,6% a partir dos 9,9% de 2005. Intensificamos
nosso esforço para atrair candidatas femininas e
introduzimos programas de desenvolvimento e
monitoração dirigidos ao pessoal feminino. Em
2006 as mulheres corresponderam a quase 30%
do total do pessoal novo.
• Fazer com que pessoal local preencha mais da
metade dos cargos de alta direção em todos os
países em que operamos. Vinte e cinco por cento
desses países atingiram esta meta em 2006, em
comparação com os 36% do ano anterior. O
declínio se deveu sobretudo a um pequeno
número de mudanças de pessoal em países com
poucos cargos de alta direção.
• Melhorar as percepções do pessoal sobre a
inclusão em seu local de trabalho, conforme
medida pela Shell People Survey. A pesquisa de
2006 revelou que 64% dos empregados encaram
de maneira positiva a inclusão na parte da Shell
em que trabalham.
Estamos empenhados na igualdade de
oportunidades em recrutamento, desenvolvimento
de carreira, promoção, treinamento e recompensa
para todos os empregados, inclusive os portadores
de deficiências. A avaliação de todos os candidatos
a emprego e empregados é feita segundo critérios
claros e objetivos.

Conteúdo adicional na web:
• Concretizando nosso compromisso com igualdade
e diversidade
• Como estamos promovendo a diversidade do pessoal
na Índia
• Carreiras na Shell

www.shell.com/ourpeople
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Nossos vizinhos
Nosso objetivo é sermos bons vizinhos nas comunidades em que
operamos. Isto significa mais do que a execução limpa e segura
das nossas operações; significa também trabalhar com a
população local para solucionar as questões que as preocupam e
ajudá-las a aproveitar os benefícios decorrentes das nossas
atividades.
Conquistar a confiança de nossos vizinhos começa pela tarefa de ouvir com
atenção os diferentes pontos de vista de uma comunidade. Costumamos
fazer uso das informações proporcionadas por painéis comunitários, “open
days”, pesquisas e governos locais para compreender quais são os principais
impactos que exercemos e o que é mais importante para a comunidade. Em
seguida procuramos trabalhar em parceria com as comunidades a fim de
reduzir os impactos negativos de nossas operações e gerar benefícios
econômicos por meio das atividades comerciais e do investimento social a
que nos dedicamos (página 28).
Em ocasiões passadas, alguns locais estabeleceram excelentes relacionamentos
de trabalho com seus vizinhos, enquanto outros perderam a confiança das
comunidades. Muita coisa dependeu do interesse pessoal e das habilidades de
engajamento dos diretores locais. Em resposta a isso criamos uma abordagem
mais estruturada e trabalhamos para compartilhar a boa prática na totalidade
das nossas operações.
Até o final de 2006 mais de 60 locais tinham planos de performance social.
Tais locais incluíam nossas principais instalações de fabrico e de produtos
químicos, bem como as operações do setor de upstream com potencial para
exercer grandes impactos sociais. Os planos se baseiam nas diretrizes dos
nossos consultores de performance social. Sua implementação requer que as
instalações identifiquem, e trabalhem em colaboração com seus principais
stakeholders locais, avaliem e lidem de forma sistemática com os impactos
que exercem sobre a comunidade.
Existe mais a ser feito. A disseminação das necessárias habilidades de
engajamento e compromisso é uma prioridade evidente, sobretudo, para as
equipes que estão desenvolvendo novos e importantes projetos. Para ajudar,
nossos consultores de performance social trabalham com especialistas
externos na provisão de “coaching” (processos específicos) e suporte a
operações existentes e projetos futuros. As habilidades de performance social
fazem parte dos nossos programas de treinamento de liderança e estão sendo
integradas ao currículo de nossas Academias Comercial e de Projetos
(pagina 25).
Seguem-se três exemplos de interação com vizinhos. As páginas 32 a 35
contêm informações sobre nosso trabalho com comunidades na Nigéria e em
Sakhalin. Nosso website contém atualizações relativas a outros locais.

Conteúdo adicional na web:
• Como trabalhamos com comunidades locais.
• Mais dados sobre os locais descritos neste relatório.
• Atualizações sobre locais descritos em Relatórios de Sustentabilidade Shell anteriores.

www.shell.com/neighbours

Corrib, Irlanda
O QUE É?

• Um projeto para trazer o gás extraído a 80 km de distância do litoral até a
costa ocidental da Irlanda, onde o mesmo é processado e ingressa na rede
nacional de distribuição do gás.
• Irá satisfazer até 60% das necessidades de gás do país uma vez atingido o pico de
produção.
• O maior investimento de todos os tempos no Condado de Mayo, criando 700
empregos na fase de construção e mais de 100 durante a operação.
• Operado pela Shell, que tem uma participação de 45%.

O projeto de gás natural de Corrib obteve permissão para planejamento e
autorização do governo em 2004, mas a população local continuou
preocupada com a segurança do gasoduto e os benefícios que extrairia do
projeto. Infelizmente cinco residentes locais foram presos em junho de 2005
por terem bloqueado ilegalmente as atividades do projeto. A construção foi
suspensa logo depois para permitir uma revisão de segurança independente e
mais diálogo com a comunidade. A revisão de segurança foi concluída em
maio de 2006, tendo a Shell aceito todas as recomendações da mesma e
concordado em limitar a pressão operacional máxima do gasoduto terrestre.
Seguindo a recomendação do mediador designado pelo governo, concordamos
em modificar a rota do gasoduto terrestre a fim de acalmar as preocupações de
que o mesmo iria passar perto demais de algumas residências. Estabelecemos
um processo para decidir a rota alternativa, processo esse que envolve extensa
consulta a proprietários de terras e à comunidade.
Tendo assumido esses compromissos públicos e pedido desculpas pelo
sofrimento causado à comunidade local, a Shell reiniciou os trabalhos no
terminal em outubro de 2006. Isto motivou alguns protestos de pessoas que
bloquearam a estrada que leva ao local. A polícia manteve a estrada
desimpedida e o trabalho está em andamento.
É com satisfação que constatamos que o projeto está acarretando benefícios
para os residentes locais. No momento, mais de 200 pessoas estão trabalhando
no sítio da construção e outras 500 deverão começar até o final de 2007. A
companhia nacional distribuidora de gás anunciou recentemente que 11
cidades do Condado de Mayo serão conectadas à rede nacional de
abastecimento. Isto quer dizer que eventualmente o gás natural de Corrib
fluirá para cidades do oeste da Irlanda, bem como através de todo o país. Uma
pesquisa independente feita em novembro de 2006 mostrou que a maioria dos
residentes locais apoiava o projeto.
Embora não possamos mudar o passado, aprendemos as lições que nos
proporciona. Continuamos empenhados no projeto, que sabemos somente
poderá ser bem-sucedido em parceria com a comunidade local.

““VOZES”

Sentimo-nos encorajados pelo fato de ter a
Shell compreendido que o caminho até esse
terminal poderia ter sido muito mais suave. Ter
o apoio e a compreensão da comunidade local
é sempre o fator mais importante para se poder
cumprir as metas de um projeto. Isso ajuda a
comunidade a se sentir à vontade,
experimentando um senso de propriedade em
relação ao projeto, e garante que a mesma se
beneficie das melhorias de infra-estrutura e das
conseqüências econômicas que esse tipo de
projeto pode acarretar.
Nicholas Whyte and Gerard McDonnell
REPRESENTANTES DA COMUNIDADE NO COMITÊ DE MONITORAÇÃO
DO PROJETO
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Pinedale, EUA

Geelong, Austrália

O QUE É?

O QUE É?

• Um projeto de produção de gás natural nas Montanhas Rochosas dos EUA.
• Pico de produção previsto equivalente a 3,5% do total da produção de gás
da Shell em 2006.
• Requer até 1000 poços; 175 perfurados até o final de 2006.
• Criou 300 empregos permanentes e com contratados, dos quais 40% foram
preenchidos por residentes locais.
• Operado pela Shell, que tem participação de 33%.

• Uma refinaria de cinqüenta e dois anos no Estado de Victoria, Austrália,
que provê mais da metade do combustível de transporte daquele estado.
• Contribui anualmente com US$860 milhões por meio de impostos,
compras e emprego direto e indireto.
• Está gastando cerca de US$100 milhões (2003 - 2011) para melhorar a
confiabilidade e o desempenho ambiental.
• Operada pela Shell, que tem propriedade total.

A pitoresca cidade de Pinedale, em Wyoming (população: 1.600 habitantes) é
vizinha do campo de gás natural Pinedale Anticline. A Shell vem
desenvolvendo parte desse campo tecnicamente desafiador desde a compra do
projeto em 2001, tendo, desde o início, dado atenção e trabalhado em estreita
colaboração com os reguladores e a comunidade a fim de gerar benefícios
locais e minimizar os impactos ambientais do projeto.

Preocupações relativas a segurança e meio ambiente nos levaram a perder a
confiança dos reguladores e de alguns dos vizinhos da nossa refinaria de
Geelong. Em 2004 elaboramos um plano de melhoria ambiental juntamente
com a comunidade e os reguladores, mas logo ficou evidente que o plano
prometia melhorias cuja plena concretização dentro do prazo estabelecido
era impossível, o que prejudicou ainda mais a confiança.

Foi-nos dito, por exemplo, que a poluição do ar e a proteção da vida selvagem
eram questões importantes e que os moradores da cidade estavam interessados
em melhorias no setor da educação e medidas para reduzir o alcoolismo e o
abuso de tóxicos. Em resposta, estamos usando motores com baixa emissão e
introduzimos novas técnicas de complemento de poços que reduzem a queima
em pelo menos 95%. Encontramos maneiras de acessar mais gás a partir de
menor número de locais, reduzindo assim o impacto sobre a terra. Além disso
estabelecemos duas instituições beneficentes independentes, com verba de
US$ 1 milhão, dirigidas por uma fundação da comunidade local, com o
objetivo de proteger a vida selvagem e lidar com questões sociais tais como
abuso de tóxicos e educação.

Em 2005 recebemos uma ajuda da Unidade de Gestão do Performance
Social da Shell (SPMU), uma entidade central, que nos trouxe experiência e
melhor prática provenientes da totalidade da companhia. Juntos fizemos
uma revisão da performance social que identificou o que precisava ser
solucionado e como fazê-lo.

Em 2005 foi levada a cabo uma revisão de performance social relativa ao
projeto, que recorreu à experiência acumulada na totalidade da companhia e
identificou novamente a importância da conservação para a população local. A
fim de proteger a vida selvagem, o governo não permite perfuração em
Anticline de meados de novembro até maio, o que, na prática, criou problemas
de natureza social e ambiental, além de dificultar o desenvolvimento do
campo. Os operadores trabalham mais intensivamente durante a curta estação
de perfuração, causando mais perturbação do que causariam se pudessem
distribuir suas atividades ao longo de todo o ano. A comunidade tem uma
onda sazonal de trabalho em lugar de emprego estável durante o ano inteiro.
Trabalhando com stakeholders e os outros operadores presentes na área,
desenvolvemos uma abordagem de trabalho responsável durante todo o ano e
fizemos uma demonstração bem-sucedida do projeto no inverno de 2005/06.
Esperamos ter no verão de 2007 a decisão do governo sobre o trabalho durante
o ano inteiro.

“VOZES”

Vivo em Pinedale há quase 40 anos e fui
prefeita durante 10 anos, até 1996. Trabalhei
com nossos cidadãos e com as companhias
energéticas para garantir que os benefícios do
desenvolvimento do campo de gás superassem
suas desvantagens. A Shell apóia programas
econômicos e sociais nesta cidade de
crescimento acelerado e trabalha para
proteger a vida selvagem. Em minha opinião a
Shell está empenhada em extrair gás da
melhor maneira possível, empregando a mais
moderna tecnologia.
Rose Skinner
EX-PREFEITA, CIDADE DE PINEDALE, WYOMING

A pesquisa mostrou que nosso foro comunitário existente já não representava
com exatidão aquela vizinhança. Ajudados pela SPMU, trabalhamos com
organizações locais para criar um novo Painel Comunitário de Consultoria
que agora tem reuniões periódicas e nos orienta em questões tais como
engajamento da comunidade, melhorias ambientais e nosso programa de
investimento social.
A primeira prioridade do painel foi prestar orientação sobre nosso Plano de
Melhoria Ambiental. Os integrantes do painel, juntamente com um auditor
independente, passaram a monitorar nosso progresso. Até o final de 2006
havíamos concluído cerca de 85% das ações do plano. Trabalhamos com
afinco para restaurar relacionamentos e, juntamente com o painel, estamos
agora trabalhando para concluir as tarefas restantes e passar a um novo
plano, que nos ajudará a ir além da conformidade legal.
Além disso, pedimos ao painel que nos fizesse recomendações sobre como
poderíamos melhorar nossa comunicação. O objetivo era ouvir as opiniões
de nossos vizinhos e ajudá-los a compreender melhor nossas operações e
planos de melhoria. Seguindo as recomendações do painel, além de nosso
boletim informativo e de colunas mensais no jornal estabelecemos uma
cabina de informação móvel. O pessoal da refinaria usa a cabina para ouvir
as questões de interesse do público, fornecer informações e responder a
perguntas.

“VOZES”

Como presidente do Painel Comunitário de
Consultoria da refinaria e membro eleito da
Assembléia Administrativa da Cidade de
Greater Geelong, estou em contato
permanente com residentes locais, que
expressam livremente suas preocupações.
Muitos deles acreditam agora que a Shell está
empenhada em reduzir a poluição que causa
e está realmente fazendo o que disse que iria
fazer. Estou especialmente impressionada com
o fato da refinaria ter-se empenhado em ir
além do que a lei requer, o que é animador
para a comunidade de Geelong.
Lou Brazier
PRESIDENTE DO PAINEL COMUNITÁRIO DE CONSULTORIA
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PAÍSES EM QUE A SHELL OPERA
NA ÁFRICA

Nossa contribuição
na África[A]

US$500 milhões
pagos em salários a mais de 8,000
empregados na África

US$2 bilhões
gastos em suprimentos africanos[B]

US$6 bilhões
pagos em impostos corporativos,
impostos sobre vendas e royalties
a governos africanos

US$22 milhões
doados por meio

de
investimento social

[B]

[A] Por companhias em que temos participação controladora.
[B] Com base em nosso questionário interno anual (mais sobre esses dados
na página 37).
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Desenvolvimento local
Nossa maior contribuição para o
desenvolvimento é a provisão da energia e
dos petroquímicos necessários às economias
modernas. Também ajudamos os governos
locais de outras maneiras: gerando receitas
para eles e incentivando-os a gastar esses
fundos de forma inteligente; criando
oportunidades comerciais para fornecedores
locais e empregos para a população local;
e apoiando programas de investimento
social, inclusive aqueles da entidade
independente Fundação Shell.

Graças a esse e a outros esforços, as companhias
russas conseguiram 80% dos contratos (com base
no valor) concedidos até o final de 2006.

Transformando pagamentos a governos em
benefícios sociais
Os royalties costumam ser a principal fonte de
receita dos países produtores de energia. Se bem
administrados, esses fundos podem ser responsáveis
por um desenvolvimento econômico e social
abrangente. Se mal administrados, o dinheiro pode
estimular corrupção, desigualdade social e conflito.

Com base no questionário interno anual dirigido
aos mais altos representantes da Shell em cada país,
em 2006 tivemos programas de promoção do uso
de fornecedores locais em mais de 90% dos países
de renda baixa a média em que operamos (mais
sobre esses dados na página 37). Calcula-se que
tenhamos gasto cerca de US$10 bilhões em
produtos e serviços adquiridos de companhias de
propriedade local nesses países. A compra local
contribui também para a criação de oportunidades
para minorias e mulheres. Na África do Sul, por
exemplo, em apoio a políticas do governo mais de
60% do nosso dispêndio se destina a conferir
poder a empresas da economia negra e
continuamos a patrocinar negócios pertencentes a
mulheres e minorias nos EUA.

Embora a responsabilidade pela transformação
desse dinheiro em benefícios sociais caiba aos
governos, a Shell pode ajudar e de fato ajuda.
Uma das maneiras de ajudar é através de um bom
exemplo, pelo cumprimento da nossa política de
tolerância zero em relação ao suborno (página 20).
Outra maneira é a prestação de sólido apoio à
Iniciativa de Transparência das Indústrias
Extrativas (ITIE), que requer das companhias de
mineração e petróleo a publicação dos pagamentos
que fazem aos governos anfitriões e incentiva esses
governos a manter uma atitude de abertura e
assumir a responsabilidade final pelo destino dado
aos fundos. Acreditamos que a necessidade da
ITIE aumentará cada vez mais, à medida que
novos concorrentes procuram conquistar negócios
na África e na Ásia Central. Em 2006 tornamos a
reportar pagamentos ao governo nigeriano e
intensificamos nossa participação na ITIE,
passando a integrar sua diretoria e continuando a
apoiar os programas do Azerbaijão, Camarões,
Gabão e Cazaquistão.
Pagamos mais de US$17 bilhões em impostos
corporativos a governos em 2006, além de US$1,6
bilhão em royalties. Arrecadamos US$71 bilhões
em imposto de consumo e impostos sobre as
vendas em nome dos governos.
Compra local
Comprar de fornecedores locais é uma opção
especialmente eficiente para incentivarmos o
desenvolvimento nos locais em que operamos, pois
contribui diretamente para a economia local, cria
empregos e forma habilidades. Promovemos
ativamente o uso de fornecedores e contratados
locais, assim como treinamos companhias locais
para ajudá-las a corresponder aos nossos padrões.
Por exemplo, no projeto de produção de petróleo
de Salym, na Sibéria, organizamos uma série de
reuniões para companhias russas que foram
convidadas a apresentar propostas relativas a
importantes contratos de construção. Nessas
sessões, ajudamos as companhias a compreender
nossos requisitos de cotação de preços e contrato,
bem como o processo de licitação eletrônica.

Nós ajudamos as comunidades locais a estabelecer
negócios para a venda de produtos e serviços à
Shell. No Projeto das Areias Petrolíferas de
Athabasca, por exemplo, a Shell Canadá ajudou a
comunidade aborígine vizinha a estabelecer
negócios de transporte por caminhões,
manutenção, catering e segurança que agora
trabalham para o projeto e para outros operadores
que atuam nas areias petrolíferas.

Às vezes os governos anfitriões estabelecem
requisitos relativos a compra ou contratação local.
Em 2006 a Sakhalin Energy atingiu mais uma vez
os alvos desafiadores de 70% de materiais e
serviços de fontes russas no projeto Sakhalin II
(página 34.)
Investimento social
O suporte de projetos de desenvolvimento
comunitário é outra contribuição, de menor porte,
que fazemos ao desenvolvimento local. Com base
no mesmo questionário interno, nossos mais altos
representantes nacionais calculam que tenhamos
gasto cerca de US$140 milhões em 2006 em
atividades de investimento social. Os maiores
programas foram os da Nigéria e dos EUA. Esse
total não inclui as atividades da entidade
independente Fundação Shell (ver box).

Conteúdo adicional na web:
• Como encorajamos a transparência nos pagamentos a
governos
• Exemplos extraídos dos nossos principais programas de
investimento social
• Nossa contribuição total às Metas de Desenvolvimento
do Milênio das Nações Unidas.

www.shell.com/development

Metas de Desenvolvimento
do Milênio
As Nações Unidas estabeleceram em 2000 suas Metas
de Desenvolvimento do Milênio (MDMs), que são
oito alvos a serem atingidos até 2015 e incluem
reduzir à metade a pobreza extrema, inverter a
disseminação de HIV/AIDS e garantir a
sustentabilidade ambiental. A concretização dessas
metas depende acima de tudo dos governos, já que a
redução da pobreza requer instituições públicas
eficientes que permitam às companhias a criação de
empregos e riqueza.
A Shell apóia as MDMs e até agora nossa maior
contribuição foi, decididamente, a provisão da
energia moderna necessária ao desenvolvimento
econômico e social. É especialmente importante a
tarefa de levar energia ao quase 1,6 bilhão de pessoas
que no momento vivem sem ela.
Através de nossas operações nós geramos empregos
locais, contratos e receita para os governos em 50%
dos 50 países mais pobres do mundo. Ajudamos
também por intermédio da entidade independente
Fundação Shell (ver box), bem como de nossos
próprios programas de investimento social, que
incluem medidas sobre HIV/AIDS relativamente a
nossos empregados, suas famílias e comunidades,
juntamente com a Coalizão Global de Empresas, e
combater a malária nas áreas próximas a nossas
operações nas Filipinas (ver abaixo).

“VOZES”
COMBATENDO O MICRÓBIO: MALÁRIA NAS
FILIPINAS

Nas proximidades do nosso projeto de gás de
Malampaya, a Shell Filipinas e a Fundação
Shell Filipinas estão trabalhando em
colaboração com o governo e as comunidades
locais a fim de erradicar a malária de uma
das áreas mais seriamente afetadas das
Filipinas. O programa tem alcançado
resultados impressionantes: o número de
mortes causadas pela doença baixou de 85
em 2000 para 20 em 2006. Parte do sucesso
decorreu da aplicação das habilidades de
solução de problemas que usamos no trabalho
como recurso de rotina. Quando perfuramos
em busca de gás, o fato de sabermos onde
não devemos ir muitas vezes nos mostra onde
devemos perfurar. O mesmo se aplicou ao
caso da malária. Em vez de tentar eliminar os
mosquitos, concentramo-nos em mantê-los
afastados da pessoas, especialmente à noite, e
em prestar tratamento imediato a quem viesse
a apresentar sintomas. O programa forneceu
cortinados às famílias das áreas de alto risco
e providenciou para que cada povoado tivesse
um microscópio e paramédicos treinados para
utilizá-lo. Agora as pessoas já não precisam
viajar vários dias para obter um diagnóstico
preciso e o tratamento necessário.

O Metrobus é apoiado pela Fundação Shell.

Fundação Shell: soluções empreendedoras para
a pobreza
A Fundação Shell é uma instituição beneficente
independente que foi estabelecida em 2000 com
uma dotação de US$250 milhões da Shell. Seu
propósito é encontrar e desenvolver soluções
sustentáveis para problemas relacionados à
pobreza, energia e meio ambiente.
Colocando os empresários africanos em
primeiro lugar
Em 2004 a fundação concedeu capital para
investimento inicial a uma pequena empresa de
frutas secas de Uganda para compra de
computadores e treinamento, além de ajudá-la a
obter financiamento de um banco local para a
construção de uma nova fábrica. Dois anos
depois a empresa havia criado centenas de novos
empregos e agora vende suas frutas em mais de
700 supermercados britânicos.
A fundação está investindo mais de US$50
milhões em ajuda a outros empresários africanos
na criação tanto de retorno financeiro quanto
dos empregos que se fazem tão necessários.
Este é um exemplo do enfoque baseado no
"empreendimento" que a fundação adota - o
desenvolvimento de soluções que possam se
autofinanciar rapidamente e ser copiadas com
facilidade por outros para que se disseminem.
A fundação aplica esse enfoque por acreditar que
no mundo em desenvolvimento existe um
número excessivo de programas que dependem
do próximo cheque de auxílio, que muitas vezes
nunca chega. Portanto, ao contrário da maioria
das fundações corporativas, a Fundação Shell
não distribui cheques entre as boas causas, mas
age como um investidor, procurando soluções
que possam resultar em retornos financeiros e
sociais.
Se as organizações estão lutando pelo
autofinanciamento, a fundação ajuda
proporcionando conhecimento comercial,
disciplina e treinamento de habilidades, por
meio de peritos empresariais que às vezes
incluem pessoal da Shell
Congestionamento de trânsito e poluição
A fundação está trabalhando para reduzir o
congestionamento de trânsito e a poluição que
assolam as megacidades como Istambul, Hanói e

Xangai. Na Cidade do México ajudou a
implementar o Metrobus, uma rota alternativa
servida por 97 ônibus de alta capacidade. A
Metrobus transportou seu 100.000.000º
passageiro após apenas 18 meses de operação,
tendo substituído 350 ônibus menores, reduzido
à metade o tempo de percurso e reduzido a
poluição.
Um assassino na cozinha
Mais da metade da população mundial ainda usa
madeira, esterco e outros tipos de biomassa para
cozinhar. Calcula-se que a fumaça resultante
mate cerca de 1,6 milhão de pessoas por ano, o
que a transforma na quarta maior causa de
mortes no mundo em desenvolvimento. A
fundação está aplicando enfoques comerciais ao
enfrentamento do problema e espera fornecer
nos próximos cinco anos 20 milhões de fogões
que reduzem os vapores perigosos e usam menos
combustível.
A opção orgânica
Ao fornecer adubos orgânicos e suporte
comercial, a Fundação está provando que os
plantadores de algodão do mundo em
desenvolvimento têm condições de passar da
produção com uso intensivo de pesticidas à
produção orgânica apesar de um processo de
transição assustador de três a cinco anos. A
adoção da opção orgânica contribui para
melhorar a fertilidade do solo e a retenção de
água, além de reduzir a poluição e também
garantir aos agricultores um preço justo para seus
produtos. Nas palavras de um agricultor que fez
a transição: "O solo está melhorando, o
ambiente já melhorou e com a rotação das
colheitas estamos conseguindo alimentos mais
saudáveis para nosso próprio consumo e para
nossos clientes".
Na Índia mais de 900 agricultores obtiveram a
certificação orgânica com a ajuda do programa.
Vários milhares de hectares de colheitas
orgânicas encontram-se em produção e o modelo
está se expandindo rapidamente.
Conteúdo adicional na web:

www.shellfoundation.org

Ding Roco
SHELL FILIPINAS
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Padrões, governança, controles
e incentivos
Tornar o desenvolvimento sustentável
elemento central da nossa maneira de
trabalhar requer os padrões, a governança,
os controles e incentivos certos. Segue-se
uma perspectiva geral desses fatores, cuja
descrição detalhada pode ser vista em nosso
website.
Em 2006 tomamos medidas adicionais para
clarificar aquilo que esperamos do pessoal, ampliar
suas habilidades e melhor compartilhar nossos
conhecimentos em toda a Shell.
Padrões
Todas as companhias e joint ventures em que
temos participação controladora - por exemplo,
como acionista ou operador majoritário - aplicam
os Princípios Empresariais Gerais da Shell, o
Código de Conduta e os demais elementos que
compõem o Arcabouço de Controle da Shell.
Nossos Princípios requerem a conformidade com
todas as leis aplicáveis e o suporte aos direitos
humanos. Proíbem o suborno, a fraude e qualquer
comportamento anti-competitivo, além de
determinarem nosso compromisso de contribuir
para o desenvolvimento sustentável, o que inclui o
engajamento de stakeholders externos.
Essas companhias e joint ventures devem também
aplicar os padrões ambientais e sociais adotados
pela totalidade da Shell. Fazem parte deles a
política de HSSE do Grupo, seu empenho e suas
normas referentes a testes com animais,
biodiversidade, mudança climática, gestão
ambiental, gestão da saúde, segurança, qualidade
das embarcações e nosso relacionamento com o
pessoal da Shell.
Requeremos dos contratados que administrem
HSSE de acordo com nossos padrões e esperamos
que eles sigam nossos Princípios Empresariais ou

Novidades de 2006
• Lançamento do primeiro Código de
Conduta a abranger toda a Shell.
• Revisão da orientação para novos
projetos do setor de upstream com vistas
à integração de considerações
ambientais e sociais em estágios mais
iniciais da tomada de decisões de vulto.
• Emissão de orientação sobre lobbying
público responsável.
• Roll-out dos primeiros eventos de
aprendizagem da Academia de Projetos
para consolidar habilidades de gestão
de projeto e compartilhar melhor prática.
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princípios equivalentes quando trabalham para
nós. Além disso incentivamos as joint ventures em
que não temos participação controladora, bem
como os fornecedores, a adotar e seguir princípios
e normas de HSSE equivalentes. Se esses
contratados, fornecedores e empreendimentos não
podem corresponder a nossas expectativas dentro
de um prazo razoável, somos obrigados a rever o
relacionamento, o que pode envolver até, e
inclusive, o encerramento do mesmo.
Os princípios e padrões se refletem em nossos
processos comerciais, que fazem parte dos critérios
segundo os quais avaliamos propostas de
investimento, bem como no planejamento e
desenho de grandes projetos novos. Por exemplo,
levamos em consideração o futuro custo previsto
da emissão de CO2 na tomada das principais
decisões de investimento. Devemos fazer uma
avaliação de impacto antes de dar início a qualquer
trabalho importante relativo a um projeto ou em
uma instalação existente. As ações identificadas
pela avaliação de impacto devem fazer parte do
desenho e da operação do projeto. Nossas
principais instalações de refino e produtos
químicos, assim como as operações do setor de
upstream com potencial para exercer alto impacto
social, devem ter também planos de performance
social.
Estes planos determinam como a instalação vai
gerir seus impactos sociais e gerar benefícios para a
comunidade local (página 26).
Em 2006 nosso negócio de Exploração e Produção
tornou ainda mais rigorosos seus requisitos nesta
área no que se refere a novos projetos nos estágios
iniciais de desenho. Introduziu revisões dos nossos
70 mais importantes empreendimentos de novo
petróleo e gás em perspectiva, a cargo de peritos
ambientais e sociais das funções centrais e do

Negócio. Alguns desses projetos ainda se
encontram em fase de exploração ou no início da
fase de desenho.
Além disso, compatibilizamos nossos requisitos
com princípios e padrões externos, tais como a
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa
Humana das Nações Unidas, o Compacto Global
das Nações Unidas, as Diretrizes da OCED para
Empresas Multinacionais e a Iniciativa de
Transparência das Indústrias Extrativas (ITIE)
(página 28).
Governança
O Comitê de Responsabilidade Social da Diretoria
revê nossas políticas e desempenho relativos a
desenvolvimento sustentável (ver box).
O Executivo Principal é responsável pelo
desenvolvimento sustentável; em seu nome,
o Diretor de Assuntos Corporativos preside a
Executiva de Desenvolvimento Sustentável e HSSE
do Grupo, que revê desempenho e estabelece
prioridades, indicadores e metas chave de
desempenho. A Unidade de Gestão da
Performance Social, a Função de HSSE do Grupo
e a Gestão de Questões do Grupo, todas entidades
centrais, desafiam e apóiam nossos Negócios,
ajudando-os a desenvolver as habilidades de que
precisam, compartilhar lições aprendidas e adotar
um enfoque coerente ao lidar com as questões
ambientais e sociais com que se defrontam.
O desenvolvimento sustentável faz parte das
obrigações de todos os gerentes. O suporte é
fornecido por especialistas das áreas de HSSE,
performance social, segurança, recursos humanos e
finanças. Cada um dos Negócios é responsável pelo
cumprimento de nossos requisitos e a realização de
suas metas específicas nesta área.

Reforçando controles e alinhando incentivos
Monitoramos a conformidade por meio de um
processo anual de carta de garantia, que requer do
alto gerente pertinente um reporte ao Executivo
Principal sobre o desempenho de seu Negócio ou
função no cumprimento dos Princípios
Empresariais e das Normas do Grupo. Os
resultados são reportados ao Comitê de Auditoria
da Diretoria.
Além disso submetemos os sistemas de gestão de
HSSE de nossas instalações a auditorias regulares.
Exigimos que as principais instalações tenham uma
certificação externa segundo padrões ambientais
internacionais, como por exemplo o ISO 14001.
O Código de Conduta proporciona orientação
minuciosa sobre o comportamento que os
Princípios Empresariais requerem do nosso pessoal
(página 21).
Além disso, temos a ajuda de painéis e
observadores externos na monitoração do
desempenho ambiental e social. Por exemplo, um
painel de peritos científicos examina a
conformidade com nossa norma sobre testes com
animais.
Em várias instalações do setor de downstream
existem painéis comunitários que observam e nos
orientam no que se refere a nossa performance
social (páginas 26-27). Peritos independentes estão
monitorando a construção do oleoduto da
Sakhalin Energy e os esforços dessa joint venture
para evitar qualquer dano às baleias cinzentas
ocidentais (páginas 34-35).
O desenvolvimento sustentável também contribui
para as avaliações de desempenho e a remuneração.
Em 2006 respondeu mais uma vez por 20% do
scorecard na totalidade da companhia.

Formando habilidades e
compartilhando boa prática na
Academia de Projetos

O Comitê de Responsabilidade Social
A Diretoria da Royal Dutch Shell plc tem quatro comitês. Um deles é o Comitê de Responsabilidade
Social, encarregado de rever e prestar orientação sobre nossas políticas e desempenho em relação ao
Princípios Empresariais, ao Código de Conduta, à política de HSSE e outras normas sociais e ambientais
pertinentes, bem como a questões importantes de interesse público. É integrado por três diretores não
executivos, o que inclui o Chairman, Wim Kok, ex-Primeiro Ministro da Holanda.
O comitê desempenha um papel ativo na avaliação e orientação de nossas atividades nessa área em nome
da Diretoria. Reúne-se quatro vezes por ano, recebendo relatórios e entrevistando diretores a respeito do
nosso desempenho geral na área social e em HSSE, bem como de nossa gestão de impactos ambientais e
sociais relativos aos principais projetos e operações. O comitê contribui para este relatório e revê esboços
prévios do mesmo, o que inclui reuniões face a face com nosso Comitê Externo de Revisão. Além disso
o Comitê de Responsabilidade Social visita locais da Shell, onde se reúne com pessoal local e
stakeholders externos com vistas a observar diretamente o desempenho operacional no local, como são
os relacionamentos com a comunidade local e como nossos padrões estão sendo implementados na
prática. Em 2006 o comitê visitou os projetos de gás natural de Corrib, Irlanda, e Pinedale, Wyoming,
além da refinaria da joint venture de Motiva em Port Arthur, Texas. Visitou também Nova Orleans, na
Louisiana, para ver como vai a recuperação da cidade após os furacões de 2005 e compreender a
contribuição da Shell. No início de 2007 o comitê visitou nossa operação na ilha de Sakhalin e Wim
Kok foi à Nigéria acompanhando o Chairman da Diretoria. Em seguida, a cada visita o comitê
compartilha suas observações com a Diretoria, incluindo o diretor executivo responsável pelo projeto ou
local em questão.

“

Somos um comitê que encara com seriedade a necessidade de adquirir uma
perspectiva de primeira mão relativamente ao desempenho ambiental e social da
companhia, o que inclui os relacionamentos com as comunidades locais. As visitas que
fazemos aos locais são essenciais para isso, pois nos permitem conversar diretamente
com o pessoal da Shell e seus stakeholders externos.

”

Wim Kok

Conteúdo adicional na web:
• Mais informações sobre nossos compromissos e padrões
ambientais e sociais aplicáveis a toda a companhia.
• Como fazemos avaliações de impacto ambiental, social
e sobre a saúde
• Mais informações sobre nossa governança corporativa
(incluindo termos de referência para o Comitê de
Responsabilidade Social).

www.shell.com/makingithappen
Maarten van den Bergh

Wim Kok

Nina Henderson
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Trabalhando em locais desafiadores
Como estamos lidando com as
preocupações ambientais e sociais em
dois de nossos locais mais importantes
e desafiadores.

Nigéria
Entrevista de Basil Omiyi a
Roger Hammond

Basil Omiyi
DIRETOR-GERAL DA SPDC, CHAIRMAN NACIONAL DA SHELL NA NIGÉRIA

proporções tão grandes. Os grupos milicianos
politicamente motivados continuam a exigir, entre
outras coisas, a libertação de um ex-governador
estadual e de um líder miliciano acusado de
traição, bem como uma parcela maior da receita
do petróleo para os Estados do Delta.

Decidimos em conjunto os termos de
engajamento, cuidando para que estejam de acordo
com nossas diretrizes de segurança. Além disso
organizamos programas de treinamento para eles e
reportamos quaisquer violações das nossas normas
de segurança.

A intensificação da violência prejudica o Delta e a
Nigéria. Tivemos que fechar a maior parte das
instalações no Delta do Niger Ocidental, o que
reduziu em 50% a produção de 2006. Os
militantes sabotaram as estações de escoamento e
os oleodutos, impossibilitando nosso acesso a
muitas dessas instalações para reparar os danos ou
levar a cabo a manutenção de rotina. O Ministério
das Finanças calculou que a crise custou US$4.4
bilhões ao governo em receitas perdidas.

O segundo grupo é a Força Tarefa Conjunta, cujo
pessoal militar guarda o pequeno número de
instalações da Shell com status de ativos
estratégicos nacionais. Comunicamos claramente à
Força Tarefa Conjunta nossa postura de direitos
humanos, inclusive o compromisso que mantemos
com os Princípios Voluntários de Segurança e
Direitos Humanos e nossas diretrizes sobre o uso
de armas. Todos os nossos frentistas também
recebem treinamento em direitos humanos para
ajudá-los a cumprir os procedimentos da
companhia e monitorar o pessoal de segurança que
guarda as instalações.

Cinqüenta e quatro dos nossos empregados e
contratados foram seqüestrados no ano passado.
Nove foram mortos em ataques ou seqüestros.
Trata-se de uma perda terrível que me atinge
muito profundamente.
Roger Hammond
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA LIVING EARTH

A escalada da violência no Delta do Niger
foi alarmante em 2006. O que está
acontecendo?
Existem três questões. A primeira é a pobreza no
Delta, que está sendo solucionada, mas com
excessiva lentidão. A segunda é a maneira pela qual
o Delta está representado na política nacional. A
terceira é o crescimento do crime organizado,
impulsionado pelos roubos de óleo cru em larga
escala. Pense nesses fatores como círculos que se
sobrepõem - quanto maior a superposição, maior a
crise.
Foi devido à eleição presidencial iminente [Editor:
abril de 2007] que a crise atual adquiriu
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Não existe um grande risco de que o
governo se decida por uma abordagem
militar que violará os direitos humanos?
Acho que não. O governo sabe que uma reação
opressiva significa o risco de mais incidentes e a
perda de suporte local. A abordagem do governo
tem consistido em liderar pelo desenvolvimento,
continuar o diálogo e, essencialmente, fomentar a
lei e a ordem.
Nosso papel, como companhia, é apoiar esse
esforço e incentivar o governo a respeitar os
direitos humanos. Estou orgulhoso da forma pela
qual estamos fazendo isso junto aos dois grupos
encarregados da segurança no Delta. Um deles é a
Polícia Supranumerária, com suporte da Força
Policial da Nigéria. Eles protegem nossas
instalações e geralmente não portam armas.

Quais são as chances de reconciliação com
o povo ogoni?
Minha atitude geral é de otimismo cauteloso.
Saímos de Ogoniland em 1993 e desde então não
produzimos petróleo lá. Ainda temos a concessão,
inclusive os poços de petróleo, que ocasionalmente
ainda são alvo de sabotagem ou incêndio
provocado.
Sempre dissemos que só retornaremos com a
concordância da comunidade e para tal fim
continuamos a apoiar a iniciativa de reconciliação
do Presidente, que busca paz duradoura e
reconciliação em Ogoniland.
Tanto o governo quanto os soberanos tradicionais
nos dizem que desejam o nosso retorno. Em meus
encontros com líderes ogoni eles falaram em deixar
o passado para trás e sentar em volta da mesa para
conversar. Vai requerer paciência e compreensão,
mas acho que conseguiremos.

O QUE É?

A Shell Petroleum Development Company da
Nigéria (SPDC)
• Operador da maior joint venture de petróleo e gás
da Nigéria (Nigerian National Petroleum
Company: 55%, Shell: 30%, EPNI: 10%, Agip:
5%).
• Em um ano típico produz aproximadamente 40%
do petróleo do país a partir de mais de 1000
poços terrestres no Delta do Niger.
• Gera mais de US$40 por barril produzido para o
governo (e US$1.46 para a Shell) ao preço de
US$50 por barril.
Shell Nigeria Exploration and Production
Company (SNEPCo)
• Operador e acionista com 55% de participação
no campo petrolífero offshore de Bonga, o
primeiro projeto em águas profundas da Nigéria.
Nigeria Liquefied Natural Gas Company
(NLNG)
• Joint venture (Shell: 26%) que produz 8% do
GNL mundial.
As operações dirigidas pela Shell na Nigéria pagaram
US$3.5 bilhões ao governo em impostos e royalties
em 2006.

Você transformou em prioridade o
enfrentamento da corrupção na Shell na
Nigéria. Tarefa impossível?
Em 2006 mantivemos o foco sobre esse problema
na SPDC e nas outras operações que temos na
Nigéria, a despeito da crise de segurança. A
integridade faz parte das avaliações do pessoal. A
SPDC divulga casos comprovados de corrupção
através de seu website para que as pessoas fiquem
sabendo o que acontece quando elas cometem esse
tipo de infração.
A Shell foi acusada de aplicar padrões
ambientais mais baixos na Nigéria.
É verdade?
Absolutamente falso. Aplicamos os mesmos
padrões da Shell em todo o mundo e todos os
nossos ativos na Nigéria têm certificação segundo o
ISO 14001, concedida por avaliadores externos. O
que temos, no entanto, é um acúmulo considerável
de trabalho a fazer na área da integridade dos
ativos a fim de reduzir derramamentos e queima.
As causas desse acúmulo foram o financiamento
insuficiente da parte de parceiros no correr de
muitos anos, problemas operacionais e, mais
recentemente, a falta de acesso seguro às
instalações.
Continuamos, em 2006, o trabalho relativo à
integridade dos ativos, apesar da crise de
segurança. Por exemplo, dos 253 locais de antigos
derramamentos programados para limpeza em
2006, restauramos com sucesso todos os 179 locais
aos quais conseguimos acesso. Concluímos o
trabalho de inspeção dos oleodutos que havíamos
planejado para 2006 nas áreas a que tivemos
acesso, cerca da metade do total planejado
inicialmente. No momento estamos discutindo
com o governo diferentes opções de financiamento
para esse trabalho, que nos permitiriam um
progresso muito mais rápido no futuro.

Você mencionou a queima - vai cumprir seu
compromisso de pôr fim à queima contínua?
Já não existe queima contínua de gás natural em
nossas operações offshore, nem na NGLG.
Continuamos empenhados em pôr fim à queima
contínua nos mais de 1000 poços da joint venture
com a SPDC durante o ano de 2009. Acreditamos
que essa meta ainda possa ser atingida, desde que
tenhamos acesso a tempo, bem como o
financiamento necessário. Lamento não poder ser
mais preciso. Devido à situação de segurança, não
sabemos exatamente quando voltaremos a
determinados locais. Mas quando conseguirmos
acesso nossa intenção é acelerar os projetos de
coleta do gás restante, dando conta de muitos deles
como parte dos reparos necessários para reiniciar o
funcionamento de operações que foram suspensas.
Pôr fim à queima contínua é um esforço
gigantesco, em que já investimos mais de US$3
bilhões desde 2000, tendo reduzido nossa queima
em 30% até 2005. Em 2006 conseguimos instalar
equipamento de coleta de gás em um local.
Está claro que muita coisa depende da
situação de segurança. Então, qual é o
caminho para sair da crise atual?
Os três círculos superpostos da crise precisam ser
separados. O mais importante é o
desenvolvimento, em que o progresso ajudará a
enfrentar o problema da violência. O
desenvolvimento solaparia o apoio que os
criminosos têm porque eles se apresentam como
porta-vozes dos oprimidos. Agora os governos
estaduais estão recebendo dinheiro suficiente para
o desenvolvimento no Delta. Os quatro estados do
Delta em que operamos recebem agora mais de
US$3.5 bilhões por ano do governo federal. Mas o
dinheiro não está sendo usado da devida maneira
por causa da corrupção e da falta de capacidade
local para investi-lo.

Então é um problema que cabe ao governo
e não à Shell?
Não. Fazemos parte da vida do Delta e da Nigéria.
Nosso sucesso depende de paz e prosperidade na
região. E estamos profundamente empenhados em
ajudar a fazer com que isso aconteça, o que
fazemos não só através da geração de receitas de
petróleo e gás para o governo; ajudamos o governo
a consolidar instituições públicas, como por
exemplo através da Iniciativa de Transparência das
Indústrias Extrativas e de nossos relacionamentos
com peritos em desenvolvimento internacional.
Ajudamos também por meio de nossos próprios
programas de desenvolvimento. As operações
dirigidas pela Shell gastaram mais de US$59
milhões (parcela da Shell: US$18 milhões) com
esses programas em 2006 e contribuíram com
outros US$114 milhões (parcela da Shell: US$61.5
milhões) para a Comissão de Desenvolvimento do
Delta do Niger, que é uma comissão do governo
nigeriano.
Em geral, como você vê o futuro do Delta e
das operações da Shell na região?
Estamos atravessando um momento muito difícil
para todos os nigerianos. É com satisfação que vejo
como nossas operações offshore e a joint venture
da NLNG conseguiram se expandir com tanto
sucesso durante este período. Mas minha principal
preocupação é a segurança - do nosso pessoal, dos
contratados e das comunidades locais. Estamos
totalmente empenhados em trabalhar com o
governo para promover paz e segurança no Delta e
trazer o desenvolvimento de que a região precisa
tão desesperadamente.

Conteúdo adicional na web:

www.shell.com/nigeria
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TRABALHANDO EM LOCAIS DESAFIADORES

Sakhalin
O Sakhalin II emergiu do ano tumultuado de
2006 com um novo acionista em
perspectiva, a Gazprom, e um acordo em
princípio com o governo russo sobre um
orçamento de desenvolvimento emendado
para a Fase 2. São avanços importantes,
que ajudam a posicionar o projeto para
concluir a construção, entregar GNL aos
clientes pela primeira vez em 2008 e
cumprir seus compromissos ambientais,
além de gerar benefícios duradouros para
a comunidade.

Oitenta por cento da construção estão concluídos,
de modo que agora a prioridade é colocar o
projeto em atividade, a tempo, com segurança e de
forma responsável. Todos os acionistas estão
totalmente empenhados em entregar um projeto
de primeira linha sob todos os aspectos, inclusive
em termos de desempenho ambiental e social.

O Sakhalin II é um exemplo típico dos projetos
que se fazem necessários para enfrentar o desafio
energético - grandes, complexos e muitas vezes
situados em áreas de fronteira sensíveis do ponto
de vista ambiental. O projeto acrescentará 6% à
atual capacidade mundial de GNL, contribuindo
para satisfazer a demanda de gás natural do Japão,
Coréia e América do Norte, que está crescendo
rapidamente. A conclusão bem-sucedida do
Sakhalin II ajudará também a Rússia a demonstrar
sua contínua capacidade para atuar como anfitriã
de projetos de primeira linha com parceiros
estrangeiros. Ao preço de US$34 por barril de
petróleo, os governos federal e local ganharão,
segundo estimativas, US$50 bilhões com o
Sakhalin II no correr da vida do projeto.

Travessias fluviais
Durante o assentamento da parte terrestre das
tubulações do projeto foi adotada uma abordagem
nova e transparente para proteger o salmão
selvagem. As tubulações atravessam cerca de 180
rios sensíveis de desova do salmão. A Sakhalin
Energy requer que os contratados apliquem
técnicas de baixo impacto para essas travessias, o
que inclui trabalho durante o inverno quando os
rios estão congelados ou com fluxo reduzido.
Quando alguns contratados deixaram de cumprir
esse requisito no inverno de 2004-2005, a Sakhalin
Energy suspendeu o trabalho, reforçou os controles
e recorreu à ajuda de peritos externos.
Observadores independentes e representantes de
agências ambientais foram convidados a monitorar,
em primeira mão, a maneira pela qual foi feita
cada travessia durante os invernos de 2005-2006 e
2006-2007. Foi a primeira vez que isso aconteceu
na indústria. As conclusões dos observadores estão
publicadas no website da Sakhalin Energy.

Com o ingresso da Gazprom, que a Shell recebe
com satisfação, espera-se que o Sakhalin II
continue a proporcionar valor significativo, a longo
prazo, aos nossos acionistas. De acordo com os
termos do contrato, o Sakhalin II acrescentará
quase 100.000 barris de equivalente de petróleo
por dia (sendo dois terços gás natural) à produção
da Shell em seu pico e criará a possibilidade de
expansão das atividades com a Gazprom em
Sakhalin.

A maioria dessas travessias sensíveis foi feita no
inverno de 2005-2006. Além das precauções
tomadas durante a construção, foram instalados
controles de erosão temporários e a relva foi
replantada nas margens íngremes dos rios ao longo
da rota do oleoduto para prevenir o escoamento de
sedimento para o leito dos rios durante o degelo da
primavera. Alguns dos rios sofreram maior
sedimentação do que o planejado, mas o impacto
provável sobre as áreas de desova do salmão é

O QUE É?

• O maior e mais complexo projeto de petróleo
e GNL em construção no momento.
• A Fase 1 do Sakhalin II começou a produzir
petróleo a partir da primeira plataforma
offshore da Rússia em 1999.
• A Fase 2, no valor de US$20 bilhões, inclui
mais duas plataformas offshore, mais de 1800
km de tubulações e a primeira instalação de
GNL da Rússia.
• Cerca de 80% da construção estavam
concluídos no final de 2006. O início da
produção de GNL está programado para
2008.
• Uma joint venture operada pela Sakhalin
Energy Investment Company Ltd (SEIC).
• Em dezembro de 2006 foi assinado o acordo
para a venda de 50% mais uma ação do
Sakhalin II à Gazprom pela soma de US$7.45
bilhões. Isto reduzirá a participação da Shell
na SEIC de 55% para 27,5%, a da Mitsui de
25% para 12,5% e a da Mitsubishi de 20%
para 10%.
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limitado e temporário, pois espera-se que os rios
retornem ao normal dentro de dois ou três anos.
No final de abril de 2007 todas as travessias
haviam sido concluídas.
As baleias cinzentas ocidentais
A maior parte do que os cientistas sabem a respeito
das baleias cinzentas ocidentais, que estão
severamente ameaçadas de extinção e passam os
meses de verão ao largo da ilha de Sakhalin,
decorre do projeto de pesquisa e monitoração no
valor de US$1 bilhão por ano que a Sakhalin
Energy e a Exxon Neftegas Ltd vêm patrocinando
há muitos anos.
A Sakhalin Energy buscou a orientação de peritos
independentes para proteger as baleias durante a
construção offshore. O projeto modificou a rota do
oleoduto offshore, afastando-a em mais 20 km da
área de alimentação das baleias, além de recorrer a
uma acústica avançada e a rigorosos limites de
velocidade para as embarcações a fim de reduzir ao
mínimo a perturbação causada às baleias. Os
impactos sobre as baleias foi monitorado
cuidadosamente e a população de baleias
aumentou.
Em 2006 foi estabelecido um painel de consultoria
a longo prazo sobre a baleia cinzenta ocidental.
Organizado pela União Internacional pela
Conservação da Natureza (IUNC), os peritos
científicos que o integram estudarão os hábitos das
baleias e monitorarão os impactos do projeto
durante as fases finais de construção e a operação.
Permissões ambientais
Em outubro de 2006 a agência ambiental do
governo russo ameaçou suspender licenças
essenciais, alegando infrações de permissões
ambientais. As ditas infrações não teriam causado
nenhum dano ambiental a longo prazo. A Sakhalin

Energy elaborou um Plano de Ação Ambiental
que, após um refinamento mais minucioso, foi
reapresentado às autoridades em março de 2007
para novo exame.
Benefícios sustentáveis para a população
local
A Sakhalin Energy está ajudando ativamente os
moradores da ilha a se beneficiarem do
desenvolvimento do petróleo e do gás. Além dos
US$100 milhões com que contribuiu para o
Fundo de Desenvolvimento de Sakhalin do
governo regional, outros US$390 milhões estão
sendo gastos na modernização e construção de
nova infra-estrutura na ilha.
No final de 2006 havia 17.000 pessoas
trabalhando no Sakhalin II, entre pessoal e
contratados, sendo quase 7.000 moradores locais.
Uma vez concluída a construção, o nível de
emprego e de atividades comerciais relativas ao
projeto será menor.

primeiro Plano de Desenvolvimento das Minorias
Nativas, um plano qüinqüenal desenvolvido com a
orientação do Banco Mundial, que identifica
maneiras práticas de mitigar os impactos do
desenvolvimento de petróleo e gás sobre a
população nativa, além de promover meios de
subsistência tradicionais e negócios sustentáveis. A
Sakhalin Energy financia o plano (US$1.5 milhão)
e é membro dos grupos de supervisão encarregados
de garantir a execução do mesmo.
Financiamento do projeto
O ingresso da Gazprom e a modificação da
participação poderão alterar a maneira pela qual é
feito o financiamento do projeto. Por essa razão, o
Banco Europeu de Reconstrução e
Desenvolvimento (BERD) encerrou no início de
2007 a revisão da atual proposta de financiamento.
[Editor: texto finalizado em 2007, enquanto as
negociações entre a joint venture e a Gazprom
ainda estavam em andamento.]

Ainda assim, espera-se que o Sakhalin II tenha um
staff permanente de cerca de 2.400 pessoas e crie
empregos para aproximadamente 7.000
contratados e fornecedores locais. A gestão da
transição é prioridade para a ilha e a Sakhalin
Energy.
População nativa
Desenvolvimentos energéticos em larga escala
representam desafios para os 3.500 moradores
nativos da ilha. A Sakhalin Energy foi a primeira
companhia a apoiar e trabalhar com o Conselho
das Minorias Nativas de Sakhalin, eleito
democraticamente e constituído em 2005 para
representar esse grupo. Em 2006 o Conselho, o
governo regional e a Sakhalin Energy lançaram o

Conteúdo adicional na web:

www.sakhalinenergy.com

“VOZES”
OBSERVADOR DAS TRAVESSIAS
FLUVIAIS
Durante os dois últimos invernos trabalhei
como um dos observadores independentes
do programa de travessias fluviais da
Sakhalin Energy. Nós monitoramos a
construção do oleoduto nos pontos em que
atravessa rios ecologicamente sensíveis,
apresentamos reportes públicos sobre as
práticas de construção e prestamos
orientação aos técnicos de oleoduto do
projeto. Tivemos acesso irrestrito às
travessias que estamos monitorando e
liberdade para reportar com franqueza o
que observamos. Em minha opinião, a
Sakhalin Energy assumiu com seriedade o
desafio de levar os contratados a
cumprirem seus padrões. A conformidade
melhorou regularmente, reduzindo os
impactos ambientais.
Mark Dunnigan
BIÓLOGO AQUÁTICO
GOLDER ASSOCIATES LTD
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Dados de desempenho
O reporte de dados ambientais e sociais difere do reporte de dados financeiros
de várias maneiras importantes. Existem limitações inerentes relativas a
exatidão, precisão e integralidade dos dados ambientais e sociais. Tais
limitações decorrem da natureza desses dados. Certos parâmetros dependem
do comportamento humano, sendo, portanto, afetados pela cultura e a
percepção pessoal. Outros parâmetros dependem de medições complexas que
requerem sintonização constante, enquanto outros ainda dependem de
estimativas e modelagem. A Shell reconhece o fato de que os dados ambientais
e sociais que publicamos foram afetados por essas limitações inerentes.
Continuamos a aprimorar a integridade dos dados por meio do reforço dos
controles internos. Quanto a isto, as técnicas de medição dos níveis de CO2
progrediram bastante desde o estabelecimento do nosso nível básico de CO2
em 1990. Há pouco tempo atrás a função de auditoria interna constatou que

DESEMPENHO AMBIENTAL

K

certos controles em nossa medição de 1990 não correspondem aos padrões
atuais da Shell e conseqüentemente estamos reforçando os controles relativos a
nossa linha de base de 1990 e a todas as medições de CO2.
Os dados ambientais e de segurança são coletados de companhias e joint
ventures em que temos participação controladora e de certas companhias às
quais prestamos serviços operacionais. Esses dados são reportados em uma base
de 100%, seja qual for nossa participação acionária na companhia. As
operações que foram adquiridas ou descartadas durante o ano são incluídas
apenas com relação ao período em que tivemos a propriedade. Outros dados
são coletados de fontes externas, pesquisas de pessoal e outras fontes internas,
conforme indicado, e devidamente reportados.

1997

Emissões de gases de efeito estufa milhões de toneladas de equivalente de CO2
Metano (CH4) milhares de toneladas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

109

103

99

101

103

106

112

112

105

98

522

456

398

315

241

234

243

211

154

95

92

90

92

95

100

106

106

100

94

8,9

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

8,0

Queima (somente Exploração e Produção) milhões de toneladas
Dióxido de enxofre (SO2) milhares de toneladas

343

337

304

277

274

270

292

304

300

Óxidos de nitrogênio (NO2) milhares de toneladas

230

252

218

202

213

213

219

197

184

N/C

11

12

6,0

5,0

8,0

3,3

2,6

1,0

CFCs/halons/tricloretano toneladas

K

1999

N/C

Dióxido de carbono (CO2) milhões de toneladas
K

1998

5,7
[A]

296
180
0,6

[B]

Compostos orgânicos voláteis (VOCs) toneladas

N/C

584

499

538

372

379

294

265

244

Derramanentos milhares de toneladas

19,3

13,2

18,7

9,9

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0

5,7

5,6

5,2

3,3

2,8

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

N/C

N/C

N/C

681

683

679

667

657

638

560

Perigoso

N/C

240

272

400

445

504

554

455

451

Não perigoso

N/C

521

468

490

452

524

510

470

668

Total

N/C

761

740

890

897

1.028

1.064

925

1.119

Petróleo em efluentes para o ambiente de superfície milhares de toneladas
Uso de água doce

[C]

milhões de metros cúbicos

224

Lixo milhares de toneladas
[B]
[B]
[B]

522
1.060
[D]

1.582

Intensidade energética
K

Em nossas refinarias: Índice de Intensidade Energética

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

86,5

85,9

85,0

83,9

84,0

K

Em nossas fábricas de produtos químicos: Índice Energético de Produtos Químicos

N/C

N/C

N/C

100

101,4

99,7

98,3

93,3

95,8

92,5

K

Exploração e Produção: (gigajoules por tonelada de produção)

N/C

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

1,0

0,9

1,0

1,1

K

[E]

Percepção externa do desempenho ambiental

Públicos especiais - % que declara ser o melhor/um dos melhores
Shell

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

31

39

31

32

28

Concorrente mais próximo

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

19

31

24

28

25

Público em geral - % que declara ser o melhor/um dos melhores
Shell

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

25

26

24

26

20

Concorrente mais próximo

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

17

17

14

18

16

= indicadores chave de desempenho
K
N/C = não calculado
[A]
Reapresentado com redução de 323 para 300 milhares de toneladas devido a erro de cálculo em uma das
nossas operações na Nigéria.
[B]
Erro de dados no Relatório de 2005.
[C] Reapresentado para todos os anos de forma a excluir a água de resfriamento que passa pela fábrica apenas uma
vez e é devolvida ao ambiente.
[D]
Aumento em 2006 devido, sobretudo, ao descarte de lixo não perigoso após os furacões de 2005 no Golfo do
México. Devido também à inclusão de lixo perigoso e não perigoso nestas categorias por algumas operações do
setor de downstream. Aumento em 2006 devido, sobretudo, ao descarte de lixo não perigoso após os furacões de
2005 no Golfo do México. Devido também à inclusão de lixo perigoso e não perigoso nestas categorias por
algumas operações do setor de downstream.
[E]
Continuamos a obter os escores mais altos da indústria em “responsabilidade ambiental” na pesquisa de reputação
realizada em nome da Shell em 13 dos nossos principais mercados pela agência de pesquisa de opinião pública
Ipsos MORI. No entanto, nos 7 mercados que temos em comum com nosso concorrente internacional mais
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[F]
[G]
[H]
[I]
[J]
[K]

próximo, os públicos especiais nos conferem um escore marginalmente inferior – 3% – e o público em geral nos
classifica no mesmo nível.
Os dados refletem a mudança no alcance dos cargos mais altos de liderança e direção em 2005. Os dados
relativos aos anos anteriores foram reapresentados.
Antes de 2003 perguntávamos se os procedimentos existiam e não se eram aplicados ativamente.
Nível de renda do país conforme definido pelo índice de desenvolvimento humano do UNDP (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento).
Incidentes de suborno e fraude, coletados por nosso sistema de auditoria interna.
Pequenos erros de dados corrigidos para evitar a prévia duplicação da contagem abrangendo suborno e fraude.
O público em geral nos conferiu escores mais altos que os dos concorrentes desde o início da pesquisa de
reputação Conservamos essa posição em 2006 embora, entre o público em geral, a diferença em relação a
nosso concorrente mais próximo tenha diminuído consideravelmente. Acreditamos que se trate do resultado de uma
deterioração geral dos sentimentos do público em relação a todas as companhias petrolíferas, verificada em
2006. A Shell tem um perfil de mercado destacado nos países selecionados para medição e como líder de
mercado sofreu mais do que alguns dos concorrentes em conseqüência da queda na opinião do público em geral.

Exceto quando indicado em contrário, o número de residências servidas pelas
nossas atividades foi calculado, para fins deste relatório, com base no consumo
médio de eletricidade de uma unidade familiar na Europa e na eficiência de
combustível e tamanho do tanque de gasolina de um carro pequeno típico
(Ford Fiesta).

Os dados assinalados com um S na tabela de dados sociais provêm de uma
pesquisa interna que foi respondida pelo mais alto representante da Shell em
cada país. O grau de precisão desses dados é significativamente inferior ao dos
dados obtidos por meio de nossos sistemas financeiros. Este ano realizamos
verificações adicionais dos números obtidos através dessa pesquisa de modo
que a mesma nos possa proporcionar maior confiabilidade e continuamos a
reforçar nossos controles internos sobre esses dados a fim de melhorar sua
qualidade.

Veja mais informações no Guia de Monitoração e Reporte de Desempenho do
Grupo.

Estabelecemos melhorias internas como metas para nossos principais
parâmetros ambientais e de segurança, além de termos metas públicas, de
prazo mais longo, para a eficiência energética em nossas fábricas de produtos
químicos, para a eliminação do descarte de gás através da queima contínua e
para a redução das emissões de gases de efeito estufa a partir de nossas operações.

DESEMPENHO SOCIAL

Conteúdo adicional na web:

www.shell.com/performancedata

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fatalidades
Empregados

7

6

3

5

3

8

5

2

3

2

Contratados

60

57

44

55

37

45

42

35

33

35

Total

67

63

47

60

40

53

47

37

36

37

9,0

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

4,6

4,1

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

1,6

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

N/C

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

Usam segurança armada

N/C

24

26

22

18

16

22

18

19

15

Usam segurança armada da companhia

N/C

4

2

2

2

1

2

2

2

2

Usam segurança armada de contratados

N/C

16

15

12

12

12

22

11

11

9

Em cargos de supervisão/profissionais

N/C

N/C

15,4

17,1

17,7

18,9

19,5

20,7

21,8

23,2

Em cargos de direção

N/C

N/C

N/C

8,9

9,3

9,2

11,3

12,2

12,9

16,2

K

Em altos cargos de liderança

N/C

N/C

N/C

7,2

7,9

8,8

9,6

9,6

9,9

11,6

S

Sindicatos e foros de pessoal
N/C

N/C

N/C

N/C

19

19

13

12

13

12

N/C

N/C

N/C

N/C

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

Nas próprias operações

N/C

64

82

84

89

86

78

83

88

95

Contratados

N/C

39

46

51

57

56

57

61

69

89

Fornecedores

N/C

21

30

31

41

42

50

53

62

82

K

Taxa de acidentes fatais
Número de fatalidades por 100 milhões de horas de exposição (empregados e contratados)

K

Lesões corporais - Freqüência total de casos reportados (TRFC)
Por milhão de horas de exposição (empregados e contratados)
Freqüência de lesões com afastamento (LTIF)
Horas de lesão por milhão de horas de exposição (empregados e contratados)
Freqüência total de doenças ocupacionais reportáveis
Doenças por milhão de horas de exposição (somente empregados)

S

Segurança % de países

Diversidade de gênero % de mulheres

[F]

% calculada de empregados afiliados a sindicatos
S

Foros de pessoal e procedimentos de queixa
% do pessoal com acesso a foro, procedimento de queixa ou outro sistema de suporte

S

Trabalho infantil % de países que verificam para assegurar presença de
[G]

procedimentos

S

implantados

Contratação e compras
Estimativa do gasto com produtos e serviços oriundos de companhias de propriedade
[H]

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

5,2

6,3

9,2

10

S

Contratos cancelados devido a incompatibilidade com os Princípios Empresariais N/C

69

62

106

100

54

49

64

63

41

S

Joint ventures alienadas devido a incompatibilidade com os Princípios Empresariais N/C

N/C

1

2

0

0

1

0

0

0

local em países com nível baixo e médio

Integridade empresarial

US$ bilhões

[I]

S

Investimento social (participação acionária) US$ milhões

K

Favorabilidade

[J]

102

[J]

96

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

123

N/C

N/C

N/C

85

85

96

102

106

127

140

[K]

Público especial
Shell

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

43

59

43

47

49

Concorrente mais próximo

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

39

52

46

45

47

Público em geral
Shell

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

44

46

44

41

29

Concorrente mais próximo

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

40

37

35

33

25

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SHELL 2006

37

Nosso
reporte

Como estamos satisfazendo as
necessidades dos nossos
stakeholders em termos de
reporte honesto e transparente
sobre nosso desempenho
ambiental e social.

As conclusões do Comitê
Externo de Revisão

Jermyn Brooks

Aron Cramer NOVO MEMBRO

Roger Hammond

DIRETOR DE PROGRAMAS DO SETOR PRIVADO
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

PRESIDENTE E EXECUTIVO PRINCIPAL
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
LIVING EARTH

CHAIRMAN DO COMITÊ DE REVISÃO

O que fizemos
Pelo segundo ano sucessivo a Shell convidou um
Comitê Externo de Revisão para examinar seu
Relatório de Sustentabilidade. Concentramo-nos
em três perguntas principais:
1. A companhia selecionou os tópicos mais
importantes para o relatório?
2. Até que ponto o relatório lidou bem com esses
tópicos e atendeu aos interesses dos
stakeholders?
3. A Shell nos deu informação e acesso suficientes
para fazermos nosso trabalho com eficiência?
Como trabalhamos
Em 2006 nós contribuímos para a seleção de
tópicos e revimos o esboço do relatório no final do
mesmo ano. Os rascunhos sucessivos foram
revistos entre dezembro de 2006 e março de 2007.
O comitê se reuniu pessoalmente duas vezes,
entrevistou altos executivos, inclusive o Executivo
Principal e o chefe de Exploração e Produção, e
proporcionou feedback direto ao Executivo
Principal e ao Comitê de Responsabilidade Social
da Diretoria. O acesso do comitê a altos decisores
da Shell foi exemplar e a companhia respondeu
bem a nossas perguntas e preocupações.
A revisão que fizemos se limita ao relatório
principal. Apreciamos a inclusão dos links para
informações suplementares publicadas na web, mas
não as revimos.
Esta é a nossa própria avaliação do Relatório de
Sustentabilidade da Shell 2006; expressamos nossas
opiniões como indivíduos e não em nome de
nossas respectivas organizações. Além dos
comentários sobre o reporte da companhia, no
correr de discussões com pessoal da Shell
oferecemos nossas observações a respeito da
maneira pela qual a companhia lida com
importantes desafios de sustentabilidade.
Em reconhecimento pelo tempo e a expertise que
aplicamos à tarefa, foi-nos oferecido um honorário
a ser pago a cada um individualmente ou à
organização da nossa escolha, e a Shell nos
reembolsou pelas despesas de viagem e
hospedagem.
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O reporte da Shell
A Shell continua sendo um dos mais importantes
relatores nesta área e seu Relatório de
Sustentabilidade de 2006 faz uma contribuição
valiosa para a bem-vinda evolução da atividade de
reporte sobre sustentabilidade.
Em nossa opinião, o relatório cobre os tópicos de
maior interesse para os stakeholders da Shell e
aqueles de maior impacto material sobre a
companhia. O foco no "desafio energético",
especialmente no que se refere à mudança
climática, prioriza a mais importante questão de
sustentabilidade com que a Shell se defronta.
Constatamos com satisfação que a Shell respondeu
de maneira sensível, no corrente relatório, à
maioria dos comentários constantes da carta do
comitê sobre a revisão do Relatório de
Sustentabilidade de 2005. Isto se aplica
particularmente à maior clareza na declaração da
Shell sobre a importância de enfrentar o desafio
energético e como planeja fazê-lo. Referimo-nos,
novamente, este ano, à transferência de
aprendizagem entre projetos e ao investimento em
renováveis, aspectos que não foram abordados tão
profundamente quanto teríamos desejado.
Lidando com o desafio energético
O relatório da Shell descreve o desafio energético
com muita clareza e reconhece explicitamente a
necessidade de ação combinada para lidar com a
mudança climática.
Recebemos com satisfação a afirmação da Shell de
que o debate sobre a ciência da mudança climática
está encerrado. A companhia reportou claramente
as reduções de emissões conseguidas em suas
próprias atividades nos últimos anos, bem como os
desafios que estão por vir. E mencionou os tipos de
ação que os governos precisam empreender para
estabelecer arcabouços de política em apoio a uma
ação efetiva sobre o clima. São declarações de
grande importância.
No entanto, em nossa opinião o relatório não
fornece aos leitores informações suficientes para
lhes permitir julgar se a velocidade com que a Shell

Karin Ireton NOVO MEMBRO

Dr Li Lailai

Jonathan Lash

CHEFE DE MERCADOS E ECONOMIAS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ANGLO AMERICAN PLC

LIDERANÇA PARA O MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO (LEAD) - CHINA

PRESIDENTE
WORLD RESOURCES INSTITUTE

DIRETORA DO INSTITUTO PARA O MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, BEIJING

está agindo para enfrentar a mudança climática
corresponde à magnitude do desafio, que a própria
companhia descreve como urgente. Isto se reflete
em:
• Explicação insuficiente sobre como o previsto
aumento futuro das emissões absolutas anuais
das operações da Shell se enquadra no
enfrentamento da mudança climática.
• O fato de não ter sido publicada nenhuma meta
para redução de emissões além de 2010.
• O reconhecimento de que uma parte importante
da redução obtida até o momento decorreu do
fim da queima do gás, sem dizer o suficiente aos
leitores sobre de onde virão as futuras reduções
uma vez que a queima do gás tenha cessado por
completo.
• Maior dependência em relação a fontes não
convencionais de energia, como o xisto
betuminoso e as areias petrolíferas, que têm altos
níveis de CO2, sem explicar suficientemente
como essas emissões serão gerenciadas.
• Ausência de informação suficiente sobre o
equilíbrio das despesas nas atividades de
pesquisa e desenvolvimento da Shell para
permitir que os leitores avaliem o empenho da
Shell no desenvolvimento de fontes renováveis
de energia e mitigação do gás de efeito estufa.
• Falta de definição de uma data-alvo para o
estabelecimento de um negócio de energia
alternativa em escala comercial. Gostaríamos,
também, que no futuro a companhia relatasse
mais sobre o progresso no desenvolvimento das
três tecnologias a que está visando:
biocombustíveis, energia eólica, película fina
para energia solar.
• Finalmente, embora a Shell solicite mais ação
dos governos sobre a mudança climática, não diz
muito neste relatório sobre o que fará para
ajudar a impelir os arcabouços de política na
direção certa.

Trabalhando em condições difíceis
O relatório declara que as operações da Shell irão
desenrolar-se cada vez mais em locais complexos,
envolvendo tecnologia de crescente sofisticação,
parcerias com outras empresas e difíceis condições
sociais. Vemos com satisfação como o relatório
enfoca dois desses locais, Sakhalin e Nigéria, que
ilustram bem tal tendência. Observamos que as
condições em ambos os locais estavam mudando
rapidamente enquanto o relatório atravessava suas
fases finais.
Aplaudimos o empenho da Shell em sustentar o
desempenho social e ambiental em todas as suas
operações. Mas o relatório não proporciona insight
suficiente sobre como isto será feito em ambientes
complexos ou em mudança acelerada.
O relatório apenas menciona como a Shell
implementará seus padrões de forma efetiva nas
joint ventures cujos parceiros tenham influência
significativa sobre as operações, como é o caso de
Sakhalin. Trata-se de questão de importância
especial quando a Shell tem participação minoritária
em um projeto e quando está lidando com parceiros
que talvez não apliquem princípios empresariais
equivalentes a respeito de desempenho ambiental e
social. Gostaríamos de ter visto mais informações
sobre que tipos de estruturas de governança e
controles operacionais a Shell acredita irão ajudá-la a
lidar com tais situações.
A Shell poderia ter proporcionado no relatório
mais perspectiva sobre como transfere a experiência
da aplicação de seus princípios sociais e ambientais
de um projeto para outro através da totalidade de
suas operações.
A Shell se refere com sinceridade louvável às
abrangentes questões de segurança que exasperam
os desafios interligados de direitos humanos,
desenvolvimento e governança. Essas questões
continuam a exercer um grave impacto sobre as
operações no Delta do Niger. A Shell reporta que
existe a possibilidade da companhia não ter
condições de cumprir sua meta de pôr fim à

queima de gás na Nigéria até 2009 devido ao
prosseguimento da agitação e à falta de acesso a
financiamento. Gostaríamos que o relatório tivesse
dito mais claramente como a Shell lidará com a
questão do financiamento e de que maneira
responderá se o conflito civil prejudicar os planos.
Segurança
Gostaríamos de compreender melhor como a
companhia planeja refinar sua estratégia de
segurança à luz do aumento do número de
fatalidades no ano que passou. Este aspecto assume
um destaque especial devido à entrevista do
Executivo Principal neste relatório, em que ele
declara ser a segurança a prioridade máxima para o
próximo ano.
Direitos humanos
Em resposta ao feedback do comitê, a Shell ajustou
seu reporte de direitos humanos de forma a
enfocar as questões de maior interesse para os
stakeholders, o que constituiu uma mudança
importante e bem-vinda. Acreditamos que os
leitores vão querer saber também como a Shell
seleciona diretrizes em questões de direitos
humanos, aspecto que se aplica especialmente à
abordagem segundo a qual a companhia lida com
o reassentamento.
Conclusão
Agradecemos à Shell tanto por seu empenho em
reportar quanto pela qualidade rara de boa vontade
que demonstra ao buscar esta revisão externa. A
companhia preparou seu relatório de 2006 com
seriedade de propósito e abertura ante nossas
perguntas e preocupações. Apresentamos
comentários críticos com a intenção exclusiva de
possibilitar futuras melhorias no sólido enfoque de
reporte da Shell e acolhemos com satisfação a
oportunidade de ajudar a companhia a avançar
nessa direção.
Conteúdo adicional na web:
• Mais informações sobre nosso enfoque de reporte
ambiental e social.
• Mais informações sobre os membros do Comitê
Externo de Revisão (incluindo os Termos de Referência
do comitê).

www.shell.com/reviewcommittee
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NOSSO REPORTE

Nosso enfoque de reporte
Continuamos a refinar nossa atividade de
reporte a fim de corresponder às crescentes
e cada vez mais diversificadas necessidades
dos nossos numerosos stakeholders.
Desde 1997 a Shell reporta voluntariamente seu
desempenho ambiental e social.
Fazemos isso em função do compromisso de
honestidade e transparência que assumimos e
porque esse desempenho é importante para nossos
stakeholders, bem como para nosso desempenho
comercial.
Tamanho único não serve para ninguém
Os stakeholders têm necessidades de reporte muito
diversas. Para os investidores nosso enfoque de
gerenciamento de riscos e oportunidades
ambientais e sociais está descrito no Relatório
Anual de 2006/Formulário 20-F. Cooperamos com
numerosos grupos que fornecem aos investidores
informações e análise sobre o desempenho
ambiental e social das companhias, o que inclui os
produtores dos Índices de Sustentabilidade Dow
Jones, do FTSE4Good, do índice sócio-ambiental
das empresas de energia da Goldman Sachs
(Global Energy Environmental, Social and
Governance Index) e do Projeto de Revelação do
Carbono. Para o pessoal temos uma Revisão de
Sustentabilidade separada que faz parte de um
esforço mais amplo de comunicação interna
destinado a ilustrar o que nosso compromisso com
a sustentabilidade significa para o trabalho diário
do pessoal.
O alvo do Relatório de Sustentabilidade são os
stakeholders externos, muitas vezes especialistas.
Nosso website de Meio Ambiente e Sociedade
proporciona a esse público a oportunidade de
examinar mais profundamente nossa resposta às
questões ambientais e sociais específicas do seu
interesse, ao mesmo tempo que apresenta nosso
enfoque de sustentabilidade a um público mais
amplo.

Novidades de 2006
Demos ouvidos ao Comitê Externo de
Revisão e:
• Ampliamos e refinamos o papel do comitê
na avaliação do relatório.
• Melhoramos o processo de seleção de
conteúdo para o relatório.
• Ampliamos a cobertura de direitos
humanos, lobbying de interesse público e
nossa contribuição para as Metas de
Desenvolvimento do Milênio.
Demos ouvidos ao feedback de leitores e
peritos e:
• Reforçamos o vínculo entre o relatório
impresso e as informações mais
detalhadas em nosso website.
• Introduzimos mudanças com vistas ao
alinhamento com as novas diretrizes G3
da Global Reporting Initiative.
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O que garante?
Ainda há muito a aprender sobre garantia de
reporte de sustentabilidade. Acolhemos com
satisfação as novas diretrizes G3 para Relatório de
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative ,
que dão espaço às companhias para que
experimentem diferentes modelos de garantia.
Continuamos a aprimorar a abordagem que
lançamos em 2005, recorrendo a um Comitê
Externo de Revisão integrado por peritos para
verificar se nosso reporte é equilibrado, pertinente
e responsivo aos stakeholders. As reações dos
leitores ao Comitê de 2005 foram decididamente
positivas. Beneficiamo-nos dos diversificados
desafios e recomendações do comitê, que se
basearam nos profundos conhecimentos de seus
membros acerca das questões e em sua experiência
direta de trabalho conosco. O comitê foi ampliado
em 2006, participou mais cedo da seleção de
tópicos para o relatório e teve maior acesso à alta
direção.

Alinhamento com diretrizes emergentes
A Global Reporting Initiative divulgou suas novas
diretrizes G3 para relatórios de sustentabilidade no
final de 2006. Em resposta a elas fizemos uma série
de mudanças, principalmente na web, com vistas
ao alinhamento com essas diretrizes. Segundo
nossa própria avaliação, alcançamos o nível A+ na
aplicação das diretrizes. Além disso, reportamos de
acordo com as diretrizes da Associação
Internacional da Indústria do Petróleo para
Conservação do Meio Ambiente e descrevemos na
web nossa contribuição ao Compacto Global das
Nações Unidas e às Metas de Desenvolvimento do
Milênio.

Entre 1998 e 2004, sob a orientação de auditores
externos, desenvolvemos uma série de controles
internos destinados a contribuir para garantir a
precisão dos fatos contidos em nossos Relatórios de
Sustentabilidade. Entre esses controles estão trilhas
de auditoria para todos os dados e declarações
contidos no relatório, atestadas por altos gerentes e
disponíveis para auditoria interna. Os controles
internos foram aprimorados ainda mais em 2006.
Agora, por exemplo, os líderes empresariais do
escalão superior atestam a qualidade de seus dados
de HSSE. Introduzimos extensivas verificações
estatísticas a fim de detectar erros nesses dados. Na
Nigéria a KPMG forneceu garantia externa da
precisão e integralidade dos dados de HSSE e
investimento social. Acha-se em andamento um
trabalho de reforço dos controles da informação
recebida por intermédio do questionário interno
dirigido a nossos mais altos representantes em cada
país em que operamos, trabalho esse cujo objetivo
é aumentar a confiabilidade de tais dados.

Conteúdo adicional na web:
• Como estamos reportando de acordo com a Global
Reporting Initiative.
• Nosso enfoque de garantia e reporte.
• O processo que usamos para selecionar o conteúdo do
nosso reporte.
• Nossos Relatórios de Sustentabilidade anteriores.
• Relatórios de Sustentabilidade de operações locais.

www.shell.com/sdreporting

Workshop com peritos em reporte
Londres, outubro de 2006.

REPORTANDO O QUE É MAIS IMPORTANTE

DESOBRIGAÇÃO LEGAL

O reporte de sustentabilidade deve enfocar as questões ambientais e sociais de maior
importância para uma companhia e seus stakeholders. Por isso, tornamos a
selecionar "Enfrentando o Desafio Energético" como nosso tema; por isso, usamos
indicadores chave de desempenho que foram desenvolvidos em conjunto com os
stakeholders para o reporte de nossos maiores impactos ambientais e sociais; e, por
isso, recorremos a um processo consagrado e auditável para selecionar as questões
a abordar.

As companhias em que a Royal Dutch Shell plc tem investimentos, direta
ou indiretamente, são entidades separadas. Neste relatório as expressões
“Shell”,“Grupo” e “Grupo Shell” e as referências à Shell como uma
“companhia” são empregadas às vezes por conveniência, nos casos de
referência a empresas do Grupo em geral. Da mesma forma, as palavras
“nós” e “nossas/os” também são usadas com referência a companhias do
Grupo em geral ou àqueles que trabalham para as mesmas. Essas expressões
são empregadas ainda quando não existe propósito na identificação de
companhias específicas. Termos tais como “Shell Trading”, “Shell
Hydrogen”, “Shell Wind Energy” e “Shell Solar” referem-se às várias
companhias que se dedicam a atividades comerciais, aos negócios de
hidrogênio, energia eólica e energia solar, respectivamente.

Etapa 1. Perguntar aos leitores o que consideram mais importante, recorrendo a
pesquisas, entrevistas, apreciações da mídia e workshops com peritos em
reporte.
Etapa 2. Usar nossos sistemas internos de gerenciamento de risco para determinar
quais são as questões ambientais e sociais que mais afetam nossa estratégia
comercial.
Etapa 3. Combinar os resultados (ver ilustração). Na medida do permitido pelas
restrições legais, incluímos em nosso relatório todos os tópicos de mais alta
prioridade. Os tópicos enquadrados no nível seguinte de importância são
abordados em nosso website.
Etapa 4. Verificar junto aos stakeholders e ao Comitê Externo de Revisão se a
cobertura que damos a esses tópicos é equilibrada e completa.
O comitê nos ajudou a refinar esse processo em 2006. Agora as ponderações
utilizadas na Etapa 1 levam mais em conta os tópicos que são importantes para a
sociedade mas atraem menos atenção da mídia.

Este relatório contém declarações de perspectiva futura relativamente à
situação financeira, resultados de operações e negócios da Royal Dutch
Shell. Todas as declarações que não sejam declarações de fato de natureza
histórica são, ou podem ser consideradas, declarações de perspectiva futura.
As declarações de perspectiva futura são declarações de expectativas futuras
que se baseiam em expectativas e pressuposições correntes da direção e
envolvem riscos e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que poderiam
fazer com que resultados, desempenho ou eventos concretos se tornem
distintos substancialmente daqueles expressos ou implícitos nessas
declarações. As declarações de perspectiva futura incluem, entre outras
coisas, declarações referentes à exposição em potencial da Royal Dutch Shell
a riscos de mercado e declarações que expressam expectativas, convicções,
estimativas, previsões, projeções e pressuposições da direção. As declarações
de perspectiva futura são identificadas pelo fato de fazerem uso de termos e
frases tais como "antecipar", "acreditar", "poderia", "calcular", "esperar",
"tencionar", "poderia/poderiam", "planejar", "objetivos", "perspectiva",
"provavelmente", "projeto", "irá/irão", "buscar/procurar", "visar", "riscos",
"metas", "deveria/deveriam" e termos e frases semelhantes. Existem vários
fatores que poderiam afetar as futuras operações da Royal Dutch Shell e
fazer com que aqueles resultados se tornem distintos substancialmente
daqueles expressos nas declarações de perspectiva futura contidas neste
relatório, o que inclui (sem limitar-se a): (a) flutuações dos preços do óleo
cru e do gás natural; (b) alterações na demanda dos produtos do Grupo;
(c) flutuações cambiais; (d) resultados de atividades de perfuração e
produção; (e) estimativas de reservas; (f) perda de mercado e concorrência
da indústria; (g) riscos físicos e ambientais; (h) riscos associados à
identificação de propriedades e alvos adequados para aquisição em
potencial, e a negociação e conclusão bem-sucedidas de tais transações;
(i) o risco de manter atividades comerciais em países em desenvolvimento e
países sujeitos a sanções internacionais; (j) desenvolvimentos de natureza
legislativa, fiscal e reguladora, inclusive litígio em potencial e efeitos de
regulação decorrentes da recategorização de reservas; (k) condições de
mercado de natureza econômica e financeira em diversos países e regiões;
(l) riscos políticos, atraso ou antecipação de projetos, aprovações e
estimativas de custo; e (m) mudanças nas condições comerciais. Todas as
declarações de perspectiva futura contidas neste relatório estão
expressamente qualificadas, em sua inteireza, pelas declarações acauteladoras
contidas ou mencionadas nesta seção. Os leitores não devem basear-se
excessivamente em declarações de perspectiva futura. Os fatores adicionais
que podem afetar resultados futuros estão contidos no formulário 20-F da
Royal Dutch Shell para o ano encerrado a 31 de dezembro de 2006
(disponível em www.shell.com/investor e www.sec.gov). O leitor deve levar
em consideração esses fatores. Cada uma das declarações de perspectiva
futura se aplica apenas a partir da data deste relatório, 8 de maio de 2007.
Nem a Royal Dutch Shell nem qualquer das suas subsidiárias assume
qualquer obrigação no sentido de atualizar ou rever publicamente nenhuma
declaração de perspectiva futura em resultado de novas informações, eventos
futuros ou outras informações. Levando em consideração tais riscos, os
resultados poderão diferir substancialmente daqueles declarados, implícitos
ou inferidos a partir das declarações de perspectiva futura contidas
neste relatório.
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Compartilhe sua opinião
Diga-nos quais são suas opiniões sobre este relatório, ou sobre
quaisquer questões abordadas no mesmo, enviando um email para
sustainabilityreport@Shell.com
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PEDIDO DE PUBLICAÇÕES

PUBLICAÇÕES

Exemplares de todas as publicações do Grupo
estão disponíveis em:

Relatório Anual e Formulário 20-F para o ano
encerrado a 31 de dezembro de 2006
Uma perspectiva abrangente do Grupo.
Disponível em www.shell.com/annualreport

Relatório de Sustentabilidade da Shell 2006
Reporta o progresso na contribuição para o
desenvolvimento sustentável.
Disponível em www.shell.com/envandsociety

Revisão Anual e Demonstrações Financeiras
Resumidas de 2006
Uma perspectiva geral resumida e o desempenho
operacional e financeiro do negócio.
Disponível em www.shell.com/annualreport

Relatório de Tecnologia da Shell
Uma perspectiva geral de 27 tecnologias avançadas.
Disponível em www.shell.com/technology

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel: +44 (0)1635 232700
E-mail: bbs@shellbankside.co.uk
Maiores informações sobre o Grupo
estão disponíveis em: www.shell.com

Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2006
Versão em holandês.
Disponível em www.shell.com/annualreport
Operações Financeiras e Operacionais 2002-2006
(disponível em maio de 2007)
Cinco anos de informações financeiras e operacionais,
incluindo mapas de atividades de exploração
e produção.
Disponível em www.shell.com/faoi

Princípios Empresariais Gerais da Shell
Os princípios fundamentais que determinam a
maneira pela qual cada companhia Shell conduz suas
atividades.
Disponível em www.shell.com/sgbp
Código de Conduta da Shell
Fornece as padrões de comportamento que os
empregados devem apresentar.
Disponível em www.shell.com/codeofconduct

